ДО
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР
ДОКЛАД
от
дирекция „Топлоенергетика”,
дирекция „ИАРП” и
дирекция „Правна”
Относно: Изменение на цени на електрическа и топлинна енергия от комбинирано
производство на „Овердрайв” АД за втори ценови период от
регулаторния период.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С решение № Ц-02/21.01.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР, комисията) е определила преференциална цена на електрическа енергия и е
утвърдила пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода на „Овердрайв”
АД, гр. София, при метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” и регулаторен
период от две години, считано от 01.02.2010 г.
По време на първия ценови период на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от Наредбата за
регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и чл. 19б от Наредбата за регулиране
на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), поради промяна на цената на природния газ, с
отделни свои решения комисията е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната
енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано
производство на дружества от сектор „Топлоенергетика”, работещи с основно гориво
природен газ, в т. ч. и на „Овердрайв” АД, както следва:
- с решение № Ц - 017/31.03.2010 г., считано от 01.04.2010 г.;
- с решение № Ц - 029/28.06.2010 г., считано от 01.07.2010 г.;
- с решение № Ц - 045/27.12.2010 г., считано от 01.01.2011 г.;
- с решение № Ц - 21/29.06.2011 г., считано от 01.07.2011 г.
С решение № Ц - 21/29.06.2011 г. ДКЕВР е утвърдила изменение на пределната цена на
топлинната енергия и определила преференциална цена на електрическата енергия на
“Овердрайв” АД, считано от 01.07.2011 г., както следва:
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 179,54 лв./МВтч, в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 178,54 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –
112,51 лв./МВтч.
При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:
Необходими годишни приходи – 620 хил. лв.
Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високо ефективно
комбинирана производство – 1 903 МВтч;
Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода – 2 467 МВтч.
* Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество
– 663,07 лв./хнм3.(557,22+105,85).
На основание чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦТЕ и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦЕЕ, при
прилагането на метод на регулиране „горна граница на цени” комисията в края на поредната
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година от регулаторния период изменя утвърдените цени по определена формула, отчитайки
индекса на инфлация за предходния отчетен период и коефициента за подобряване на
ефективността на дружеството. Разпоредбите на чл. 28а, ал. 2 от НРЦТЕ и чл. 28б, ал. 2 от
НРЦЕЕ изискват заявленията за изменение на цените да се подават от дружествата не покъсно от три месеца преди изтичането на предходния ценови период. Първата година от
двугодишния регулаторен период за „Овердрайв” АД е изтекла на 01.02.2011 г., но то не е
подало заявление за изменение на цените.
В тази връзка с писмо изх. № Е-14-44-2/13.01.2011 г. на ДКЕВР от „Овердрайв” АД е
поискано, в срок до 21.01.2011 г., да подаде заявление за изменение на цените на топлинната
и електрическа енергия за втори ценови период от двугодишния регулаторен период. На
дружеството е указано предложенията за изменение на цените да бъдат в съответствие с
„Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените
на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при
регулиране чрез метода „Горна граница на цени”, приети с протоколно решение на ДКЕВР
№ 30/25.02.2010 г. и публикувани на страницата комисията в Интернет (накратко
Указанията), като във връзка с корекцията на разходите по глава трета от Указанията се
прилагат примерни стойности, както следва:
- инфлация от 4,6%, по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за месец
ноември 2010 г. спрямо месец ноември 2009 г.;
- коефициент за подобряване на ефективността за цени на електрическата енергия и
топлинната енергия с топлоносител водна пара и гореща вода равен на 1,0 %.
- цена на природен газ – действащата цена към момента на подаване на заявлението.
- стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - определената от ДКЕВР за съответното
дружество към момента на подаване на заявлението за цени.
С писмо вх. № Е-12-00-40/21.01.2011 г. „Овердрайв” АД е подало заявление за
утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия и е представило на хартиен и
електронен носител следната информация:
1. Обосновка на прогнозната производствена програма за 2011 г. и преференциалната
цена на електрическата енергия;
2. Отчетна информация за 2010 г. и прогнозна за ценовия период с приложени справки
от №1 до №6;
3. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 26а от НРЦТЕ с писмо изх. № Е-12-00-40/28.01.2011 г. на
ДКЕВР от дружеството е поискано да представи коректно попълнено заявление за цени, което
да съдържа предложените за утвърждаване цени на енергия.
С писмо вх. № Е-12-00-40/07.02.2011 г. дружеството е изпълнило даденото указание и е
представило ново заявление, с което е предложило за утвърждаване преференциална цена на
електрическа енергия - 429,7 лв./МВтч, в т.ч.:
- цена на комбинирана електрическа енергия – 414,7 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,0 лв./МВтч.
Изчисленията са извършени с цена на природен газ – 720 лв./хил. нм3.
За втория ценови период дружеството не е предложило за утвърждаване цена на
топлинна енергия с гореща вода.
При прегледа на подаденото заявление се установи, че в приложените към него справки
от №1 до №6 (ценовия модел) са намалени прогнозните количества произведена и
реализирана електрическа и топлинна енергия за следващия ценови период спрямо
предходния, а именно: прогнозното количество комбинирана електрическа енергия от високо
ефективно комбинирано производство от 1 903 МВтч е намалено на 620 МВтч; прогнозното
количество топлинна енергия с гореща вода от 2 467 МВтч е намалено на 880 МВтч. В
представената обосновка, това е обяснено с факта, че „при утвърждаване на цената на
електрическата енергия за първия регулаторен период е представена неосъществима
производствена програма”. Посочените от заявителя обстоятелства се потвърждават от
представените отчетни данни за 2010 г. и за първия ценови период.
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След прегледа на представеното от „Овердрайв” АД заявление в ценовия модел
(справки от № 1 до № 6) са нанесени следните корекции в съответствие с Указанията:
1. В справка №1 „Разходи” условно постоянните разходи (без разходите за амортизации)
са индексирани с индекс на инфлация от 4,4% по данни на НСИ за индекса на
потребителските цени за месец юли 2011 г. спрямо месец юли 2010 г.;
2. Коефициентът за подобряване на ефективността на условно постоянните разходи
(УПР) е равен на 2,2%, определен съгласно т. 48.5 от Указанията;
3. В справка №2 „РБА” е намалена стойността на ДМА в резултат на новия режим на
работа с един двигател, съгласно т. 20.2 и т. 20.3 от Указанията;
4. В справка №3 „НВК” е коригирана нормата на възвращаемост на собствения капитал
от 7% на 4%, в съответствие с приетия общ подход при регулиране на цените на дружествата
от сектор „Топлоенергетика” съгласно доклад с вх. № Е-Дк-271/20.05.2011 г.;
4. В справка №4 „ТИП в производството” в съответствие с режима на работа с един
двигател при 8 000 часа с 90% натоварване по мощност е коригирано:
- количеството произведена електрическа енергия от 2007 МВтч на 900 МВтч;
- количеството произведена топлинна енергия от 2 519 МВтч на 1 025 МВтч;
- количеството природен газ от 581,1 хил. нм3 на 253,8 хил. нм3;
- цената на природния газ от 720 лв./хил. нм3 на 666,38 лв./хил. нм3, до 400 хнм3
природен газ съгласно Решение № Ц – 20/29.06.2011 г. на ДКЕВР.
5. Добавката по чл. 33, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е в размер на 0,01 лв./МВтч,
която е определена за дружества с комбинирано производство в промишлеността (заводски
централи) независимо от вида на горивото;
6. По отношение на цената на топлинната енергия е приложена разпоредбата на чл. 33,
ал. 3 от НРЦТЕ, съгласно която „в случай че енергийното предприятие не е подало заявление
и/или не е представило необходимата информация, комисията може служебно да утвърди
коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период
въз основа на данните, с които разполага”.
След извършените корекции изчислените цени на „Овердрайв” АД за втората
година от регулаторния период са следните:
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 198,87 лв./МВтч, в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 198,86 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без
ДДС – 162,00 лв./МВтч;
При стойности на показателите за корекции и ценообразуващи елементи за
ценовия период:
Индекс на инфлация – 4,4%;
Коефициент за подобряване на ефективността на УПР – 2,2%;
Регулаторна база на активите – 343 хил. лв.;
Норма на възвращаемост – 8,39%;
Прогнозни необходими годишни приходи – 331 хил. лв.;
Прогнозно количество комбинирана електрическа енергия от високо ефективно
комбинирано производство – 850 МВтч;
Прогнозно количество топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 1 000 МВтч.
*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително
дружество – 666,38 лв./хил. нм3.
На основание чл. 40, ал. 3 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във
връзка с чл. 13, ал. 3, т. 2, чл. 30, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 1 и 3 от ЗЕ предлагаме комисията:
1. Да приеме доклада.
2. Да насрочи открито заседание.
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