
Заявление по Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия  

 

ДО 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА 

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 

 

 

От      ТЕЦ «Бобов дол» ЕАД 

(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация) 

 

С. Големо село 

(седалище и адрес на управление) 

С. Големо село, обл. Кюстендил 

(пълен и точен адрес за кореспонденция) 

 

Фирмено дело № 580 година 2000, регистрирано в търговския регистър 

 

БУЛСТАТ 109513731 IBAN: BG02SOMB91301043850301, BIC: SOMBBGSF 

 

при ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД телефон: 070150444 факс: 070150533  

e-mail: id@tecbd.com 

 

притежаващо лицензия № Л-094-01/21.02.2001 г.за производство на ел.енергия, продължена с 

Решение на ДКЕВР от 30.10.2018 г.                                                                                           
 

представлявано от    ЕМИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ 
(трите имена) 

на длъжност : ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 

1. Предлагам за утвърждаване следните цени: 

 

Цена за мощност:   18,72 лв/МВтч  при предоставена разполагаемост 2 416 116 МВт*ч, 

Цена за енергия:     79,97 лв/МВтч. 

 
(изброяват се предлаганите цени по компоненти и тарифи, ако такива се предвиждат) 

 

 



2. ОБОСНОВКА:  

2.1 Фактическо състояние:   

       Понастоящем сме извън регулирания пазар. С последната промяна на лицензията за 

производство имаме топлофикационна част – един от блоковете на централата целогодишно 

работи в топлофикационен режим, като предоставя топлинна енергия с топлоносител гореща 

вода. Подали сме заявление за утвърждаване на цени в топлофикационната част за новия 

регулаторен период. С останалите два блока кандидатстваме за участие на регулирания пазар 

чрез настоящото заявление.  

 

2.2  Предстоящ регулаторен период  от 1.07.2019 г. до 30.06.2020 г. 

Съгласно действащото Комплексно разрешително за дейност на МОСВ № 45-Н3/2015г.  

ТЕЦ Бобов дол – ЕАД  може да работи  с блокове № 1,2 и № 3.  

Цената за енергия е получена при заложени параметри: 

- Произведена ел.енергия бруто – 2 150 000 MWh; 

- Собствени нужди ел.енергия -            13,02 %; 

- Нето ел.енергия -                           1 870 000 MWh.; 

- Брутен специфичен разход у.г. -      364,4 г.у.г./kWh.; 

- Нетен специфичен разход у.г. -        418,93 г.у.г/kWh.; 

- Разход мазут -                                     3 000 тона. 

 

Цената за разполагаема мощност е получена при заложени следните параметри: 

- Разполагаеми са два енергийни  блока, тк един блок е в топлофикационен режим  

- Времетраене на съгласуваните периоди за ремонт на блок – 152 дни 

- Времетраене на несъгласувани по време престои за поддръжка (ППР) – 5 %. 

Обща брутна разполагаема мощност  – 2 416 116  MW*h. 

-   Норма на възвръщаемост на капитала – 7,69 % при оборотен капитал 71 557 хил лева и 

РБА – 194 981 хил лв. 

 

Годишният баланс на основното гориво е направен при отчитане на наличното 

количество горива на склад към 01.01.2019 г., количества и цени по договори и анекси, с 

разчет постигане на приемлива средна калоричност.  Доставките  на договорените въглища ще 

покрие необходимите количества за електропроизводство и осигуряване на необходимите 

резерви от горива. 

  

2.3 Мотиви при определяне на цена за мощност: 

 

- Възприето е че постоянните разходи и възвращаемостта на централата се разпределят така: 

една част за топлофикационната част и две части за кондензационната част.  

 

- Разходи за заплати:    9 481 хил.лв., съответстващи на 2/3 от разходите за заплати през 2018 

г., увеличени с 12 % поради дългия период, в  който заплатите не са корегирани. 

 -Начисления, свързани с работните  заплати: 2 945 хил.лв. за осигурителни вноски по 

нормативни документи  

- Амортизационни  разходи  8 240 хил. лв., формирани на база отчет 2018 г. и прогноза по 

амортизационния план за 2019 г. за 2/3 от ДМА на централата. 

- Разходи за ремонти –  7040 хил.лв - предвиден е ремонт на блокове 2 и 3 и основен ремонт на 

блок 1 в рамките на 92 дни. Предвидените разходи са съответни на заложените обеми.  



Разходи пряко свързани с дейността по лицензията: 

2 522 хил.лв. – определени на база отчет 2018 г.  

 

- Променливи разходи 

Определени са на база сключени анекси към рамковите договори за доставки. В разходи за 

консумативи са запазени отчетените за базовата година стойности.  

 

Разходи за квоти парникове газове са включени изчислени при цена 25,00 Евро/тон. 

 

3. Прилагам  следните документи:  

 

3.1. СПРАВКИ №№ 1 – 5 съгласно приложение direct_el_ на КЕВР и приложения към тях:  

Технико-икономически показатели в производството на електроенергия за 2018 г. –       

Приложение 4,  Сключени договори за доставка на въглища - Справка 1 А и 1 В.  

3.2.  Одитиран Годишен Финансов отчет за 2018 г. и Доклад за дейността 

3.5. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението за 2019 г. в размер на 1000лева 

 
           (подробен опис на прилаганите документи) 

 

Задължавам се да представя всички документи, които КЕВР ми поиска допълнително в 

съответствие с изискванията на закона. 

 

 

Дата 29.03.2019 г.                      Подпис ____________________(печат)  


