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Относно: Определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена
от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на
електрическата енергия, произведена от биомаса
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В изпълнение на Заповед № З-Е-82 от 17.05.2016 г. е назначена работна група, която
да извърши проучване на данните и документите, свързани с определянето на
преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от
възобновяеми източници (ВИ), с изключение на енергията, произведена от
водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW, както и актуализиране на
преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от биомаса.
В резултат от извършения анализ е установено следното:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)
производството на електрическа енергия от възобновяеми източници се насърчава по
начините, посочени в същата разпоредба, в т.ч. и чрез определяне на преференциални цени.
В тази връзка, по силата на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗЕВИ, Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) ежегодно до 30 юни определя преференциални цени за
изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, с
изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана
мощност над 10 MW. Разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ подробно посочва критериите и
ценообразуващите фактори, които се отчитат при определяне на преференциалните цени за
целия срок на договорите за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми
източници. От друга страна, разпоредбата препраща към съответната наредба по чл. 36, ал.
3 от Закона за енергетиката (ЗЕ), а именно Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на
цените на електрическата енергия, обнародвана в ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г. (НРЦЕЕ),
която регламентира условията и редът за образуване на преференциалните цени.
В §54 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., в ЗЕВИ е
предвидено, че част от насърченията за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници, в това число и определянето на преференциална цена за

изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, не се
прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници, които са въведени в експлоатация след влизането в сила на ЗИД на ЗЕ –
06.03.2015 г.
По смисъла на цитираната по-горе разпоредба, посочените ограничения не се
прилагат за енергийните обекти по чл. 24, т. 1 и т. 3 от ЗЕВИ, а именно:
- с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат
изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани
територии;
- с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW, за производство на енергия с
комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло
животинският тор е не по-малко от 50 на сто, и с инсталирана електрическа мощност до
500 kW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на
биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, които се
предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или
производствени зони.
С § 20 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), обн., ДВ, бр. 56 от 2015 г., изменен с
бр. 100 от 2015 г. в ЗЕВИ е предвидено, че насърченията по чл. 18, ал. 1, т. 6, 7 и 8, както и
чл. 31 и 32 от ЗЕВИ не се прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 3, които са въведени в експлоатация след 1
януари 2016 г.
Въз основа на всичко гореизложено, КЕВР следва да определи преференциални цени
за изкупуване на електрическата енергия, произведена от енергийните обекти, посочени в
разпоредбата на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ.
На следващо място, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 4 от ЗЕВИ, КЕВР ежегодно
до 30 юни, актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от
биомаса, с коефициент, отразяващ изменението на стойността на разходите за суровини за
производство на енергия, разходите за горива за транспорт и разходите за труд и работна
заплата.
Общи принципи при определянето на преференциалните цени
Основните фактори, използвани за определяне на нивото на цените на електрическата
енергия, произведена от ВИ са размерът на инвестиционните разходи, включително
разходите за присъединяване към съответната преносна или разпределителни мрежи,
нивото на експлоатационните разходи, капиталовите разходи, в т.ч. разходите за
амортизация, определени на основата на среден полезен технико-икономически живот на
активите и възвращаемост. Преференциалните цени отразяват възобновяемия източник,
инсталираната мощност на обекта, мястото и начинът на монтиране на съоръженията.
При определянето на цените на електрическата енергия, произведена от възобновяеми
източници са използвани данни от Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE(
Photovoltaics Report, 11 March 2016 – www.ise.fraunhofer.de), посочен в настоящия доклад.
Преференциалните цени за производство на електрическа енергия от ВИ не отчитат
конкретни стойности на индивидуален инвестиционен проект, а осреднени такива взети от
официални източници и отразяващи международния опит, както и придобития и изграден
опит в страната. Цените са определени чрез изчисляване на настоящата стойност на
финансовите потоци, получени чрез определените от Комисията осреднени необходими
приходи при горепосочените ценообразуващи елементи. Цените са анюитетни за периода
на задължително изкупуване на електрическата енергия.
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Ценообразуващи елементи
1. Инвестиционни разходи
Размерът на инвестиционните разходи за всички видове ВИ отразява всички
инвестиционни разходи за машини, оборудване и съоръжения, трансформатори,
специфични инвестиционни разходи, в зависимост от технологията, включващи
електрически, топлинни и хидравлични инсталации, стоманени конструкции, разходи за
развитие на проекта, включително идейни и технически проекти, административни разходи
и такси, разходи за присъединяване на енергийния обект, както и други непланирани
инвестиционни разходи.
При определяне на стойността на инвестиционните разходи са взети предвид
инвестиционните разходи за края на 2015 г. за изграждане на нови електроцентрали,
използващи възобновяеми източници в страните членки на ЕС, съгласно източника на
информация посочен в настоящия доклад.
2. Инфлация
За корекция на експлоатационните разходи, необходими за производство на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за целия период на
задължително изкупуване на електрическата енергия при образуването на цените за
производители е приложена прогнозна инфлация от 2 % с изключение на цените на
електрическата енергия, произведена от биомаса. В подкрепа на приетата инфлация са
прогнозните данни на Европейската централна банка и макроикономическите прогнози,
заложени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.,
приета с Решение № 267 от 23.04.2015 г. на МС на РБ. Прогнозната средна хармонизирана
инфлация заложена в средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 г. е 1.8%, за
2016 г., с тенденция за ускоряване до 2% в 2018 г.
3. Норма на възвръщаемост на капитала и структура на капитала
Работната група счита за икономически обосновано при определянето на
преференциалните цени за задължително изкупуване на електрическа енергия от ВИ да
бъде определена еднаква целева стойност на нормата на възвръщаемост на капитала, при
еднаква целева капиталова структура на собствения и привлечен капитал.
Използването на този регулаторен подход е свързано с прилагането на принципите,
приложими при изпълнение на регулаторните правомощия от КЕВР в чл. 23 от Закона за
енергетиката. При реалното прилагане на определените преференциални цени всеки
инвеститор има възможност да постигне различна доходност в зависимост от
индивидуалното управление на инвестиционния проект.
Извършената оценка и анализ на параметрите използвани при прилагания метод за
оценка на капиталовите активи за определяне нормата на възвръщаемост на капитала,
преди данъчно облагане - дългосрочен лихвен процент за оценка степента на конвергенция,
пазарната рискова премия, бета коефициент на активите и цената на привлечения капитал,
показва, че нивото на нормата на възвръщаемост от 7 % следва да се запази при запазване и
на структурата на капитала 30/70 (собствен/привлечен), с оглед осигуряване на стабилност
на инвестиционния процес за централи, с по-дълъг период на изграждане. Извършена е и
оценка на инвестиционния риск при производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници, която подлежи на задължително изкупуване от обществения
доставчик или крайните снабдители.
4. Средногодишна продължителност на работа на централите
При определяне на средно годишната продължителност на работа на фотоволтаични
централи са използвани данни от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) като
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са отчетени нетните пълни ефективни часове по общини и региони в България за 2015 г.
Осреднени стойности за фотоволтаични централи в страната са:
Югоизточен район – 1316.35 часа;
Югозападен район – 1369.12 часа;
Южен централен район – 1396.44 часа;
Североизточен район – 1251.79 часа;
Северозападен район – 1325.32 часа;
Северен централен район – 1373.53 часа.
Осреднено за България нетните пълни ефективни часове за 2015 г. са 1342 часа.
5. Размер на експлоатационни разходи
Допустимите експлоатационни разходи, подлежащи на регулаторен контрол, са
свързани с експлоатацията и поддръжката на съоръженията, съобразно съответните
технически стандарти. Те се формират основно от разходи за ремонт и поддръжка,
застраховки, разходи за почистване и др., които са осреднени за периода на изчислената
анюитетна цена, съгласно източниците на информация посочени в настоящия доклад.
Размерът на експлоатационните разходи е определен като процент от инвестиционните
разходи.
Разходите за поддръжка в действащите цени на електрическата енергия от
фотоволтаични електрически централи, които включват разходи за ремонти, материали,
разходи за опазване на околната среда и др., представляват в годишен план 1 % от
инвестиционните разходи до 5та година от експлоатацията включително. От 5та до 20та
година от експлоатацията разходите за поддръжка нарастват на 2.75%.
В изпълнение чл. 32, ал. 4 от ЗЕВИ, работната група е актуализирала
преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от биомаса, с коефициент,
който отразява изменението в стойността на ценообразуващите елементи, като разходи за
суровини за производство, разходите за горива за транспорта и разходите за труд и работна
заплата, които са част от експлоатационните разходи.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВИ
I. Определяне на цената на електрическата
фотоволтаични електрически централи (ФтЕЦ)

енергия

произведена

от

Техническите и икономическите параметри, които оказват влияние върху цената на
електрическата енергия произведена от ФтЕЦ са следните:
1.
Инвестиционни разходи на kWp в размер на:
 с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително, които се предвижда да бъдат
изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии – 2836 лв./kWp;
 с обща инсталирана мощност от 5 kWр до 30 kWp включително, които се предвижда
да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии - 2445 лв./kWp;
2.
Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за
работни заплати, материали и др. експлоатационни разходи свързани с
производствения процес) в размер на:
 с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително, които се предвижда да бъдат
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изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии – 46.43 лв./MWh;
 с обща инсталирана мощност от 5 kWр до 30 kWp включително, които се предвижда
да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии – 40.03 лв./MWh;
3.
Полезен живот на активите – 20 години;
4.
Инфлация на експлоатационните разходи – 2%;
5.
Средно годишната продължителност на работа на централата е 1 342 часа;
6.
Среднопретеглена норма на възвръщаемост – 7%
Отчитайки влиянието на отделните елементи, които оказват влияние върху нивото на
цената, работната група предлага следните преференциални цени, по които общественият
доставчик, съответно крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия,
произведена от фотоволтаични централи:

Цена и елементи на
лв./MWh
%
цената
(без ДДС)
ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kW, монтирани на
покриви и фасади
100,00%
230,49
Цена, в т.ч.
за експлоатационните
46,43
20,14%
разходи
за разходи за
104,62
45,39%
амортизации
79,43
34,46%
за възвръщаемост
ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 до 30 kW, монтирани на
покриви и фасади
100,00%
198,70
Цена, в т.ч.
40,03
20,14%
за експлоатационните
разходи
90,19
45,39%
за разходи за
амортизации
68,48
34,46%
за възвръщаемост

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ БИОМАСА
Цената на електрическата енергия произведена от биомаса, определена с Решения №
Ц-18 от 20.06.2011 г., Ц-35 от 27.10.2011 г., Ц-18 от 28.06.2012 г., Ц-19 от 28.06.2013 г., Ц13 от 01.07.2014 г., Ц-1 от 28.01.2015 г., Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР се актуализирана с
коефициент, който отразява изменението в стойността на ценообразуващите елементи,
посочени в чл. 32, ал. 4 от ЗЕВИ, изчислен като произведение от изменението на
съответния разход и дела на съответния ценообразуващ елемент.
Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 8 от ЗЕВИ, КЕВР с писмо изх. № Е-04-24-1 от
04.05.2016 г. е изискала информация от Националния статистически институт (НСИ)
относно процента на изменение на разходите за труд и работна заплата за съответния
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предходен период. Изисканата информация е получена с писмо с вх. № Е-04-24-1 от
18.05.2016 г.
Средна цена - лв.

%

Горива за транспорт лв./L.
2014

2015

2015/2014

Дизелово моторно гориво

2,51

2,18

-13,1

Автомобилен бензин А 95 H,
(безоловен) - л

2,48

2,14

-13,7

2,76
1,17
1,79

2,43
0,92
1,60

-12,0
-21,4
-10,6

Автомобилен бензин А 98 Н
(безоловен) - л
Газ пропан-бутан - цена за 1 л
Метан за ЛТС - цена за 1 кг
Коефициент отразяващ
изменението на разходите за
горива за транспорт

Показател

Коефициент отразяващ
изменението на разходите за труд
и работна заплата

-14,2

2014
(левове)

2015
(левове)*

Изменени
е спрямо
предходна
та година
-%

9860

10724

8,8

Съгласно чл. 32, ал. 6 от ЗЕВИ процентът на изменение на разходите за суровините за
производство на електрическа енергия от биомаса се определя от ДКЕВР, като се вземат
предвид определените и обявени от министъра на земеделието и храните годишни индекси
за изменение на цените на тези суровини. С писмо с изх. № Е-03-13-1 от 04.05.2016 г. за
целите на ценообразуването и е изискана от министерство на земеделието и храните (МЗХ)
информация за годишните индекси за изменение на цените на суровини за производство на
електрическа енергия от биомаса за 2015 г. Отговор от МЗХ не е получен. Приет е индекс
на изменение от -1,2 %.
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНАТА ЦЕНА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ОТ БИОМАСА, ОПРЕДЕЛЕНА С
РЕШЕНИЕ № Ц-24 ОТ 30.06.2015 г.
I. Актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия,
произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW и
над 500 kW до 1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно
използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 50 на
сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии,
селскостопански обекти или производствени зони - т. 3 и т. 4 от Решение № Ц-24 от
30.06.2015 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, материали и
Стр. 6 от 20

др. експлоатационни разходи свързани с производствения процес) в размер на:
За ЕЦ с инсталирана мощност до 500 kW – 74,03 лв./MWh;
За ЕЦ с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW – 69,54 лв./MWh.
2. Разходи за работни заплати, които са елемент от експлоатационните разходи, в
размер на:
За ЕЦ с инсталирана мощност до 500 kW – 61,9 лв./MWh;
За ЕЦ с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW –38,70 лв./MWh.
3. Разходи за горива на транспорта в размер на:
За ЕЦ с инсталирана мощност до 500 kW – 24,65 лв./MWh;
За ЕЦ с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW -29,75 лв./MWh.
4. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
За ЕЦ с инсталирана мощност до 500 kW – 178,573 лв./MWh;
За ЕЦ с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW – 215,519 лв./MWh.

Цена и елементи на цената,
в лв/MWh, без ДДС

лв/MWh

%

ЕЦ до 500 kW
Цена, в т.ч.
484,78
за експлоатационните
разходи
335,96
за разходи за амортизации
84,12
за възвръщаемост
64,70
ЕЦ от 500 до 1500 kW
Цена, в т.ч.
449,62
за експлоатационните
разходи
350,25
за разходи за амортизации
56,08
за възвръщаемост
43,28

100,00%
69,30%
17,35%
13,35%
100,00%
77,90%
12,47%
9,63%

Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цената, работната
група предлага на комисията следните преференциални цени, по които продават
производителите на електрическа енергия, с инсталирана електрическа мощност до 1,5
MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса,
от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 50 на сто, които се предвижда да
бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени
зони:
IІ. Актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия,
произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за
производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от
растителни отпадъци от собствено земеделско производство, които се предвижда да
бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или
производствени зони- по т. 5 от Решение Ц-24 от 30.06.2015 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда,
материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения
процес) в размер на:
За ЕЦ с инсталирана мощност до 500 kW – 79,42лв./MWh.
2. Разходи за работни заплати, които са елемент от експлоатационните разходи,
в размер на:
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За ЕЦ с инсталирана мощност до 500 kW – 66,42 лв./MWh.
3. Разходи за горива на транспорта в размер на:
За ЕЦ с инсталирана мощност до 500 kW – 12.645 лв./MWh.
4. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
За ЕЦ с инсталирана мощност до 500 kW – 83.43 лв./MWh.

Цена и елементи на цената,
в лв/MWh, без ДДС

лв/MWh

ЕЦ до 500 kW
Цена, в т.ч.
398,59
за експлоатационните
разходи
238,93
за разходи за амортизации
90,25
за възвръщаемост
69,41

%

100,00%
59,94%
22,64%
17,41%

Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивата на цените, работната
група предлага на Комисията следните преференциални цени, по които общественият
доставчик, съответно крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия,
произведена с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за производство на енергия с
комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от
собствено земеделско производство, които се предвижда да бъдат изградени в
урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони.
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНАТА ЦЕНА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ОТ БИОМАСА, ОПРЕДЕЛЕНА С
РЕШЕНИЕ № Ц-1 ОТ 28.01.2015 г.
I. Актуализиране на преференциалната цена на електрически централи с
инсталирана мощност до 5 MW, работещи чрез директно изгаряне на биомаса от
дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и
други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл – т. 2 от Решение Ц-1 от 28.01.2015 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонтни
работи, материали и др. експлоатационни разходи, свързани с производствения
процес) в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 51,61 лв./MWh;
2. Разходи за горива на транспорта, които са елемент от разходите за суровини за
производство на електрическа енергия, са в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 6,20 лв./MWh;
3. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 39,60 лв./MWh;
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4. Разходи за работни заплати в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 14,44 лв./MWh;
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цената, работната група
предлага следните преференциални цени, по които общественият доставчик, съответно
крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия, произведена от биомаса,
получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско
подрязване и други дървесни отпадъци са:
Цена и елементи на цената

лв./MWh
(без ДДС)

%

централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбинирано
производство
Цена, в т.ч.
100,00%
205,22
за експлоатационните
разходи
109,30
53,26%
за разходи за амортизации
54,33
26,47%
за възвръщаемост
41,59
20,27%
IІ. Актуализиране на преференциалната цена на електрически централи с
инсталирана мощност до 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомаса от
дървесина, получена от дървесни остатъци, от прочистване на гори, горско
подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл - т. 6 от Решение Ц-1 от
28.01.2015 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, материали и
др. експлоатационни разходи свързани с производствения процес) в размер на:
-За централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия – 105,36 лв./MWh
2. Разходи за работни заплати в размер на:
-За централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия – 15,53 лв./MWh.
3. Разходи за горива на транспорта в размер на:
-За централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия – 6,54 лв./MWh.
4. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-За централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия – 48,05 лв./MWh.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цената, работната група
предлага следните преференциални цени, по които продават производителите на
електрическа енергия, произведена от биомаса от растителни и животински субстанции:
Цена и елементи на цената

лв./MWh
(без ДДС)

%

централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбинирано
производство
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Цена, в т.ч.
за експлоатационните
разходи
за разходи за амортизации
за възвръщаемост

347,97

100,00%

170,81

49,09%

100,35

28,84%

76,81

22,07%

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНАТА ЦЕНА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ОТ БИОМАСА, ОПРЕДЕЛЕНА С
РЕШЕНИЕ № Ц-13 ОТ 01.07.2014 г.
І. Актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия произведена
от електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи
чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с
комбиниран цикъл - т. 35 от Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, материали и
др. експлоатационни разходи свързани с производствения процес) в размер на:
-За централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1.5 MW с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия – 99,97 лв./MWh
2. Разходи за работни заплати в размер на:
-За централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1.5 MW с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия – 38,82 лв./MWh.
3. Разходи за горива на транспорта в размер на:
-За централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1.5 MW с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия – 7,03 лв./MWh.
5. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-За централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1.5 MW с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия – 157,06лв./MWh.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цената, работната група
предлага следните преференциални цени, по които продават производителите на
електрическа енергия, произведена от биомаса от растителни и животински субстанции:
Цена и елементи на цената

лв./MWh
(без ДДС)

%

централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, с
комбинирано производство
Цена, в т.ч.
100,00%
449,08
за експлоатационните
разходи
297,73
66,30%
за разходи за амортизации
82,62
18,40%
за възвръщаемост
68,73
15,30%
II. Актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия произведена
от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична
газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци и отпадъци, от прочистване
на гори и горско подрязване, с комбиниран цикъл - т. 37 от Решение № Ц-13 от
01.07.2014 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, материали и
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др. експлоатационни разходи свързани с производствения процес) в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбинирано производство
електрическа и топлинна енергия – 104,98 лв./MWh;
2. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбинирано производство
електрическа и топлинна енергия – 48,05 лв./MWh;
3. Разходи за горива на транспорта в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбинирано производство
електрическа и топлинна енергия – 6,54 лв./MWh;
4. Разходи за работни заплати в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбинирано производство
електрическа и топлинна енергия – 15,53 лв./MWh;

на
на
на
на

Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивата на цените, работната група
предлага следните преференциални цени, по които общественият доставчик, съответно
крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия, произведена от възобновяеми
източници чрез термична газификация на биомаса, получена от прочистване на гори,
горско подрязване и други дървесни отпадъци:

Цена и елементи на цената

лв./MWh
(без ДДС)

%

централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбинирано
производство
Цена, в т.ч.
100,00%
349,80
за експлоатационните
разходи
166,40
47,57%
за разходи за амортизации
100,35
28,69%
за възвръщаемост
83,05
23,74%
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНАТА ЦЕНА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ОТ БИОМАСА, ОПРЕДЕЛЕНА С
РЕШЕНИЕ № Ц-19 ОТ 28.06.2013 г.
I. Актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW и над 5 MW
от биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, прочистване на гори, горско
подрязване и други дървесни отпадъци, съгласно разпоредбите на чл. 32, ал.4 от ЗЕВИ
– т. 27, т. 28 и т. 29 от Решение Ц-19 от 28.06.2013 г.
1.Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонтни
работи, материали и др. експлоатационни разходи, свързани с производствения
процес) в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност до 5 MW – 44,00 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 55 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
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прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност над 5 MW – 41,02 лв./MWh.
2.Разходи за горива на транспорта, които са елемент от разходите за суровини за
производство на електрическа енергия, са в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност до 5 MW – 6,7 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 6,24 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност над 5 MW – 6,21 лв./MWh.
3.Разходи за горива суровини за производство на енергия в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност до 5 MW – 42,78 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 39,89 лв./MWh;
4.Разходи за работни заплати в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност до 5 MW – 16,99 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 16,97 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност над 5 MW – 4,69 лв./MWh.
За електрически централи над 5 MW разходите за суровина са равни на нула,
поради факта, че електрическата централа ползва своите индустриални отпадъци.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цената, работната група
предлага следните преференциални цени, по които общественият доставчик, съответно
крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия, произведена от биомаса,
получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско
подрязване и други дървесни отпадъци са:

Цена и елементи на цената

лв./MWh
(без
ДДС)

ЕЦ до 5 MW
Цена, в т.ч.
203,55
за експлоатационните разходи
110,84
за разходи за амортизации
50,71
за възвръщаемост
42,01
ЕЦ до 5 MW, с комбинирано производство

%

100,00%
54,45%
24,91%
20,64%
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Цена, в т.ч.
за експлоатационните разходи
за разходи за амортизации
за възвръщаемост
ЕЦ над 5 MW
Цена, в т.ч.
за експлоатационните разходи
за разходи за амортизации
за възвръщаемост

233,91

100,00%

118,06

50,47%

63,38

27,10%

52,47

22,43%

138,21

100,00%

51,88

37,54%

47,27

34,20%

39,06

28,26%

ІІ. Актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от електроцентрали с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW,
работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински
субстанции, с комбинирано производство - т. 35 от Решение Ц-19 от 28.06.2013 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонтни
работи, материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения
процес) в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност от 0.5 MW до 1.5 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия –99,97 лв./MWh.
2.Разходи за горива на транспорта в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност от 0.5 MW до 1.5 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 7,03 лв./MWh.
3. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност от 0.5 MW до 1.5 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 157,06 лв./MWh.
4. Разходи за работни заплати в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност от 0.5 MW до 1.5 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 42,90 лв./MWh.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цената, работната група
предлага следните преференциални цени, по които продават производителите на
електрическа енергия, произведена от биомаса от растителни и животински субстанции:
Цена и елементи на цената

лв./MWh
(без ДДС)

%

ЕЦ над 0,5 MW до 1,5 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия
Цена, в т.ч.
100,00%
455,16
за експлоатационните
разходи
303,77
66,74%
за разходи за амортизации
82,62
18,15%
за възвръщаемост
68,77
15,11%
IІІ. Актуализиране на цената на електрическата енергия произведена от
електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW, работещи чрез индиректно
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използване на биомаса от растителни и животински субстанции – т. 32 от Решение Ц19 от 28.06.2013 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонти,
материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения процес) в
размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 0.5 MW за производство на електрическа и топлинна
енергия –76,61 лв./MWh.
2 .Разходи за горива на транспорта в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 0.5 MW за производство на електрическа и топлинна
енергия –5,83 лв./MWh.
3. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 0.5 MW за производство на електрическа и топлинна
енергия – 130,13 лв./MWh.
4. Разходи за работни заплати в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 0.5 MW за производство на електрическа и топлинна
енергия – 62,11 лв./MWh.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цената, работната група
предлага следните преференциални цени, по които продават производителите на
електрическа енергия, произведена от биомаса от растителни и животински субстанции:
Цена и елементи на цената

лв./MWh
(без ДДС)

%

ЕЦ до 0,5 MW за производство на електрическа и топлинна
енергия
Цена, в т.ч.
100,00%
456,00
за експлоатационните
разходи
269,16
59,03%
за разходи за амортизации
102,15
22,40%
за възвръщаемост
84,69
18,57%
ІV. Актуализиране на цената на електрическата енергия произведена от
електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация
на биомаса и/или биоразградими фракции - т. 37 от Решение Ц-19 от 28.06.2013 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонтни
работи, материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения
процес) в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл – 104,98
лв./MWh;
2. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл – 85,36
лв./MWh.
3. Разходи за горива на транспорта в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия – 6.54 лв./MWh;
4. Разходи за работни заплати в размер на:
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-ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия – 15,53 лв./MWh.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивата на цените, работната
група предлага на Комисията следните преференциални цени, по които общественият
доставчик, съответно крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия,
произведена от възобновяеми източници чрез термична газификация на биомаса и/или
биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци:
Цена и елементи на цената,
в лв/MWh, без ДДС

лв/MWh

%

централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран
цикъл
Цена, в т.ч.
100,00%
387,46
за експлоатационните
разходи
204,06
52,67%
за разходи за амортизации
100,35
25,90%
за възвръщаемост
83,05
21,43%
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНАТА ЦЕНА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ОТ БИОМАСА, ОПРЕДЕЛЕНА С
РЕШЕНИЕ № Ц-18 ОТ 28.06.2012 г.
І. Актуализиране на цената на електрическата енергия произведена от
електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация
на биомаса и/или биоразградими фракции – т. 33 от Решение Ц-18 от 28.06.2012 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонтни
работи, материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения
процес) в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл – 121,60
лв./MWh;
2. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл – 41,06
лв./MWh.
3. Разходи за горива на транспорта в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 6,43 лв./MWh;
4. Разходи за работни заплати в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 15,53 лв./MWh.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивата на цените, работната група
предлага на Комисията следните преференциални цени, по които общественият доставчик,
съответно крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия, произведена от
възобновяеми източници чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими
фракции от промишлени и битови отпадъци:

Стр. 15 от 20

Цена и елементи на цената,
в лв/MWh, без ДДС

лв/MWh

%

централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран
цикъл
Цена, в т.ч.
358,96
100,00%
за експлоатационните
разходи
175,43
48,87%
за разходи за амортизации
100,35
27,95%
за възвръщаемост
83,19
23,17%
ІI. Актуализиране на цената на електрическата енергия произведена от
възобновяеми източници чрез електрическа централа с инсталирана мощност над 5
MW, работеща с дървесни остатъци, биомаса получена от прочистване на гори,
горско подрязване и др. дървесни отпадъци – т. 25 от Решение Ц-18 от 28.06.2012 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонтни
работи, материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения
процес) в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл – 48,86
лв./MWh;
2. Разходи за горива на транспорта в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 6,20 лв./MWh;
3. Разходи за работни заплати в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 4,68 лв./MWh.
За електрически централи над 5 MW разходите за суровина са равни на нула,
поради факта, че електрическата централа ползва своите индустриални отпадъци.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивата на цените, работната група
предлага на Комисията следните преференциални цени, по които общественият доставчик,
съответно крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия, произведена от
възобновяеми източници чрез електрическа централа над 5 MW, работеща с дървесни
отпадъци, биомаса получена от прочистване на гори, горско подрязване, и др. горски
остатъци:

Цена и елементи на цената,
в лв/MWh, без ДДС

лв/MWh

%

централи с инсталирана мощност над 5 MW
Цена, в т.ч.
100,00%
149,46
за експлоатационните
разходи
55,54
37,16%
за разходи за амортизации
51,43
34,41%
за възвръщаемост
42,49
28,43%
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНАТА ЦЕНА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ОТ БИОМАСА, ОПРЕДЕЛЕНА С
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РЕШЕНИЕ № Ц-18 ОТ 20.06.2011 г.
I. Актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, съгласно
разпоредбите на чл. 32, ал. 4 от ЗЕВИ – т. 16, т. 17 и т. 18 от Решение № Ц-18 от
20.06.2011 г.
1.Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонтни
работи, материали и др. експлоатационни разходи, свързани с производствения
процес) в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност до 5 MW – 47,96 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 52,05лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност над 5 MW – 48,86 лв./MWh;
2.Разходи за горива на транспорта, които са елемент от разходите за суровини за
производство на електрическа енергия, са в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност до 5 MW – 9,10 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 8,49 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност над 5 MW – 6,20 лв./MWh;
3.Разходи за горива суровини за производство на енергия в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност до 5 MW – 58,14 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 54,27 лв./MWh;
4. Разходи за работни заплати в размер на:
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана
мощност до 5 MW – 16,85 лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 16,85лв./MWh;
-За ЕЦ работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран
производство) с инсталирана мощност над 5 MW – 4,68 лв./MWh;
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За електрически централи над 5 MW разходите за суровина са равни на нула, поради
факта, че електрическата централа ползва своите индустриални отпадъци.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цената, работната група
предлага на Комисията следните преференциални цени, по които общественият доставчик,
съответно крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия, произведена от
биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори,
горско подрязване и други дървесни отпадъци са:

Цена и елементи на цената,в
лв./MWh, без ДДС

лв./MWh

ЕЦ до 5 MW
Цена, в т.ч.
за експлоатационните разходи
за разходи за амортизации
за възвръщаемост
ЕЦ до 5 MW, с комбиниран цикъл
Цена, в т.ч.
за експлоатационните разходи
за разходи за амортизации
за възвръщаемост
ЕЦ над 5 MW
Цена, в т.ч.
за експлоатационните разходи
за разходи за амортизации
за възвръщаемост

%

232,67

100,00%

127,97

55,00%

50,71

21,79%

54,00

23,21%

257,83

100,00%

127,07

49,29%

63,38

24,58%

67,37

26,13%

149,43

100,00%

55,50

37,14%

51,43

34,42%

42,49

28,44%

ІІ. Актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от електроцентрали, работещи чрез индиректно използване на биомаса
от растителни и животински субстанции - т. 22 от Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонтни
работи, материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения
процес) в размер на:
- ЕЦ с инсталирана мощност от 0.150 MW до 1 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия –114,05 лв./MWh.
2. Разходи за горива на транспорта в размер на:
- ЕЦ с инсталирана мощност от 0.150 MW до 1 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 7,03 лв./MWh.
3. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност от 0.150 MW до 1 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 158,19 лв./MWh.
4. Разходи за работни заплати в размер на:
- ЕЦ с инсталирана мощност от 0.150 MW до 1 MW с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия – 38,82 лв./MWh.
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Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цената, работната група
предлага на комисията следните преференциални цени, по които продават производителите
на електрическа енергия, произведена от биомаса от растителни и животински субстанции:
Цена и елементи на цената,
в лв./MWh, без ДДС
ЕЦ над 0,150 до 1 MW
Цена, в т.ч.
за експлоатационните
разходи
за разходи за амортизации
за възвръщаемост

лв./MWh

%

433,61

100,00%

317,59

73,24%

55,73

12,85%

60,29

13,90%

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЧРЕЗ ТЕРМИЧНА
ГАЗИФИКАЦИЯ НА БИОМАСА И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ФРАКЦИИ,
ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ Ц-35 ОТ 27.10.2011 г.
І. Актуализиране на цената на електрическата енергия произведена от
възобновяеми източници чрез термична газификация на биомаса и/или
биоразградими фракции, с комбиниран цикъл– т. 2 от Решение Ц-35 от 27.10.2011 г.
1. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за ремонт,
материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения процес) в
размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл – 132,54
лв./MWh;
2. Разходи за суровини за производство на енергия в размер на:
-За централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл – 41,06 лв./MWh.
3. Разходи за горива на транспорта в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия – 6,43 лв./MWh;
4. Разходи за работни заплати в размер на:
-ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия – 15,53 лв./MWh.
Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивата на цените, работната група
предлага на Комисията следните преференциални цени, по които общественият доставчик,
съответно крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия, произведена от
възобновяеми източници чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими
фракции от промишлени и битови отпадъци:

Цена и елементи на цената,
в лв./MWh, без ДДС

лв./MWh

%
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централи с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран
цикъл
Цена, в т.ч.
100,00%
391,74
за експлоатационните
разходи
184,34
47,06%
за разходи за амортизации
100,35
25,62%
за възвръщаемост
107,05
27,33%

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32 от Закона за енергията от
възобновяеми източници, чл. 14, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от
Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация, предлагаме Комисията да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме доклада на работната група;
2. Да насрочи обществено обсъждане;
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