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ПРОТОКОЛ
№ 77
София, 13.04.2017 година
Днес, 13.04.2017 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“ и
експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно утвърждаване на преференциална цена на
електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Оранжерии Петров дол” ООД.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Георги Петров, Йовка Велчева, Ана Иванова
По т.1. Комисията разгледа проект на решение относно утвърждаване на
преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано
производство на „Оранжерии - Петров дол” ООД.
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ
№Ц–
от …..2017 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

на закрито заседание, проведено на …….2017 г., след като разгледа заявление с вх. №
Е-14-74-3 от 03.10.2016 г., подадено от „Оранжерии - Петров дол” ООД, за определяне
на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано
производство, доклад с вх. № Е-Дк-396 от 29.11.2016 г., както и след провеждане на
открито заседание на 13.12.2016 г., установи следното:
Административното производство е образувано по подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-74-3 от
03.10.2016 г. от „Оранжерии - Петров дол” ООД за определяне на преференциална цена на
електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство, с което
дружеството е предложило за утвърждаване: преференциална цена на електрическа
енергия от комбинирано производство – 119,57 лв./MWh.
„Оранжерии - Петров дол” ООД е дружество с ограничена отговорност,
регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство
на правосъдието, с ЕИК 813208144, със седалище и адрес на управление: с. Петров дол
9225, община Провадия, област Варна. Предметът му на дейност е: производство и
реализация на оранжерийни зеленчуци и цветя в страната и чужбина.
Дружеството не е лицензирано по Закона за енергетиката (ЗЕ), но се явява
производител по смисъла на т. 46 от § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ, която
определя, че „производител“ е „лице, произвеждащо електрическа и/или топлинна
енергия“. От представените по преписката документи се установява, че дружеството
произвежда електрическа енергия от когенераторен модул, 1 бр., тип: „TCG2020 V20”,
производство на MWM GmbH, с номинална електрическа мощност 2 000 kW, което е под
5 МW и съгласно чл. 39, ал. 4, т. 1 от ЗЕ не подлежи на лицензиране. „Оранжерии-Петров
дол” OOД ще използва топлинната енергия за собствено потребление, поради което на
основание чл. 39, ал. 4, т. 4 от ЗЕ не се изисква издаване на лицензия.
„Оранжерии - Петров дол” ООД е подало заявление за определяне на цена на
електрическата енергия от комбинирано производство на основание чл. 53 от Наредба № 1
от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (понастоящем
отменена), който определя, че лица, чиято дейност не подлежи на лицензиране съгласно
ЗЕ, но извършват сделки по регулирани цени, подават заявления, които се разглеждат от
Комисията по реда на глава четвърта от същата наредба. Аналогична е разпоредбата на чл.
56 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
(обн. ДВ, бр. 25 от 2017 г., НРЦЕЕ).
За разглеждане на подаденото заявление със Заповед № З-Е-173 от 12.10.2016 г. на
Председателя на КЕВР е сформирана работна група, като резултатите от извършения
анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-396 от 29.11.2016 г., който е приет от КЕВР с
решение по Протокол № 232 от 06.12.2016 г., т. 2 и е публикуван на интернет страницата
на Комисията.
В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ е проведено открито
заседание на 13.12.2016 г., на което заявителят не е изпратил представител. С писмо с вх.
№ Е-14-74-3 от 13.12.2016 г. „Оранжерии - Петров дол” ООД е заявило, че няма
възражения относно разгледания на откритото заседание доклад.
След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното
производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ КЕВР осъществява регулиране на цените в
случаите, предвидени в този закон. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ Комисията определя
преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по
високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на
електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от
централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по ал. 1, се
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определя по начина, посочен в ал. 3 на чл. 33 от ЗЕ, а именно на база индивидуалните
разходи за производство и добавка, определена от Комисията по групи производители и
по критерии съгласно чл. 24 от НРЦЕЕ.
Цените, които подлежат на регулиране, се образуват от енергийните предприятия
съобразно изискванията на ЗЕ, наредбите по приложението му и указанията, дадени от
Комисията относно образуването на цените.
Основните принципи на ценово регулиране са заложени в ЗЕ, а методите за
регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение,
редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията и утвърждаването на
цените се определят с НРЦЕЕ.
Във връзка с решение по протокол № 28 от 21.02.2012 г. на Комисията за прилагане
на метод „Норма на възвръщаемост на капитала” за дружествата от сектор
„Топлоенергетика” и на основание чл. 36, ал. 1, изр. второ от ЗЕ, са разработени Указания
за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от
комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на
капитала”, приети с решение по т. 8 от протокол № 95 от 25.05.2015 г. на КЕВР (Указания
- НВ).
Правната рамка на метода на ценово регулиране „Норма на възвръщаемост на
капитала” се съдържа в ЗЕ и НРЦЕЕ. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от НРЦЕЕ това е метод,
при който Комисията след проведен регулаторен преглед утвърждава цени и необходими
годишни приходи на енергийното предприятие за регулаторен период не по-кратък от
една година; следващ регулаторен преглед се извършва по решение на Комисията или по
заявление на енергийното предприятие при съществени отклонения между одобрените и
отчетените елементи на необходимите приходи.
След извършен регулаторен преглед, с Решение № Ц-46 от 17.12.2015 г., Комисията,
считано от 01.01.2016 г., е определила преференциална цена на електрическата енергия,
произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия на „Оранжерии - Петров дол” ООД.
По време на ценовия период, във връзка с промяна на цената на природния газ, с
Решение № Ц - 18 от 30.06.2016 г., КЕВР е определила на „Оранжерии - Петров дол”
ООД, в сила от 01.07.2016 г., преференциална цена на електрическа енергия и елементите
на необходимите годишни приходи при цена на природен газ – 281,08 лв./knm3 (без ДДС).
Във връзка с необходимостта от извършването на регулаторен преглед, на
„Оранжерии - Петров дол“ ООД с писмо изх. № Е-14-74-2 от 26.09.2016 г. е указано в срок
до 01.10.2016 г. да подаде заявление за утвърждаване на цени на енергията, като
представи отчетни и прогнозни данни, както и необходимите документи.
Със заявление с вх. № Е-14-74-3 от 03.10.2016 г., „Оранжерии - Петров дол”
ООД е предложило за утвърждаване:
Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 119,57 лв./MWh, в т.ч.:
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 109,57 лв./MWh
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10 лв./MWh
при цена на природен газ - 292,48 лв./knm3 (без ДДС)
Към заявлението „Оранжерии - Петров дол” ООД е приложило следната информация
и документи:
1. Прогнозна информация в съответствие с Указанията-НВ, по модел – справки от
№ 1 до № 9 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;
2. Средна цена на природен газ за отчетен период (Приложение № 2);
3. Отчет и анализ на изпълнените и планираните технико-икономически
показатели, ремонтни и инвестиционни мероприятия за дейностите производство
на топлинна и електрическа енергия за 2015 г. и за ценовия период 01.01.2016 г. –
31.12.2016 г. (Приложение № 3);
4. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа
енергия за 2014 г., 2015 г. и ценовия период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
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(Приложения № 4);
Годишен финансов отчет за 2015 г.;
Технико-икономическа обосновка на предложената за утвърждаване
преференциална цена на електрическата енергия;
7. Договор за доставка на природен газ № 161-2013 с „Булгаргаз” ЕАД;
8. Договор за изкупване на електрическа енергия №402/2014 г.;
9. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.
10. Инвентарна книга към 31.12.2016 г., в която са посочени и прогнозните
амортизационни отчисления за 2017 г.
С писмо изх. № Е-14-74-3 от 12.10.2016 г., от заявителя е изискано да представи
допълнителни справки и пояснения относно прилагането на ЕССО за целите на
регулирането.
С писмо вх. № Е-14-74-3 от 25.10.2016 г., дружеството е представило изисканата
информация.
С писмо изх. № Е-14-74-3 от 07.12.2016 г., на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ от
заявителя е изискано да представи следната допълнителна информация:
1. Справка-извлечение от инвентарната книга на „Оранжерии Петров дол“ ООД
към 31.12.2015 г.
2. Стойността на активите, придобити чрез финансиране или по безвъзмезден
начин, с приложени договори и други документи към тях.
3. Копие на Договор с „Екосист” ООД за абонаментно поддържане и ремонт на
инсталацията, придружен с обосновка на „цена за поддръжка и ремонт за 1 час
работа“ в размер на 18,5 евро/h.
4. Справка относно режимите за производство на електрическа и топлинна
енергия (от месец септември до месец май включително).
С писмо вх. № Е-14-74-3 от 12.12.2016 г. и по електронна поща дружеството е
представило исканата информация.
След анализа на цялата представена от заявителя информация е констатирано
следното:
Отчетените количества реализирана електрическа енергия за ценовия период са с
4,40% по-високи от прогнозираните.
Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството
е предложило увеличение на общата стойност на условно-постоянните разходи (УПР) с
11,04% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.),
основно от увеличените разходи за ремонт с 62,16%.
През следващия регулаторен период, дружеството предвижда ръст на общата
стойност на инвестиционните разходи с 35,79%.
Резултатите от анализа на влиянието на отделните елементи на условно-постоянните
разходи и горивата, както и изменението на отчетените технико-икономически показатели
спрямо прогнозните стойности и финансовите резултати от дейността на дружеството
през 2015 г. са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-396 от 29.11.2016 г.
След направените констатации са извършени следните корекции при
образуване на цената:
1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:
- разходите за амортизации са коригирани от 148 хил. лв. на 102 хил. лв. с
припадащата се част на амортизациите на безвъзмездно придобитите активи.
2. В Справка № 2 „РБА“ са извършени следните корекции:
- оборотният капитал е изчислен съгласно т. 32 от Указания - НВ, като 1/8 от
утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват
разходите за амортизации.
- амортизацията за периода на използване - АМ за топлинна енергия е намалена от
140 хил. лв. на 70 хил. лв., съгласно т. 31 от Указания - НВ и спазване на точните периоди
на отчитане на амортизацията в цените и отстраняване на техническа грешка на
5.
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дружеството.
- регулаторната база на активи е коригирана от 2 286 хил. лв. на 1 647 хил. лв. със
стойността на активите, придобити чрез безвъзмездна финансова помощ, и амортизацията
за периода на използване.
3. В Справка № 3 „Норма на възвръщаемост на капитала“ извършените корекции са
съгласно т. 3 от приложения общ подход в Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. за образуване
цените на енергия за дружествата от сектор „Топлоенергетика“, с оглед осигуряване на
равнопоставеност между дружествата, и са както следва:
- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 4,00% на 6,00%
при отчитане на макроикономическата среда и специфичните условия на регулиране на
дружествата от сектор „Топлоенергетика“;
- средно претеглената норма на възвръщаемост на привлечения капитал е
коригирана от 6,59% на 5,73%, на основата на данни на БНБ към 31.12.2015 г. /лихвен
процент и обеми по салда по кредити в лева за сектори нефинансови предприятия/, в
съответствие с глава втора, раздел III, т. 41 от Указания - НВ.
4. В Справка № 4 „ТИП в производството” са извършени следните корекции:
- цената на природния газ е коригирана в размер на 382,99 лв./knm3, в съответствие
с Решение № Ц – 5 от 31.03.2017 г. на КЕВР.
- електрическата енергия за собствени нужди на централата в общ размер на 456
MWh е преразпределена между продуктите на производство в съответствие с коефициента
на разпределение на горивото в централата - 0,632, както следва: 168 MWh за
производство на топлинна енергия и 288 MWh за производство на електрическа енергия,
съгласно глава трета, раздел I, т. 5 от Указания – НВ.
- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е коригирана в размер на 8 лв./MWh,
съответстваща на групата дружества с инсталации за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия в селското стопанство, съгласно т. 14 от приложения
общ подход в Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г.
След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите
годишни приходи на „Оранжерии - Петров дол” ООД за следващия ценови период са
следните:
Преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС) – 121,20 лв./MWh, в т.ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 113,20 лв./MWh
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 8,00 лв./MWh
Ценообразуващи елементи:
Необходими годишни приходи – 1 533 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 1 436 хил. лв., от които условно-постоянни - 457 хил. лв. и
променливи – 979 хил. лв.;
o Регулаторна база на активите – 1 675 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 5,77%
Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 8
673 MWh
Цена на природен газ на обществения доставчик – 382,99 лв./knm3.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 33 и
чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 24, чл. 49,
ал. 1 и чл. 56 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия (обн. ДВ, бр. 25 от 2017 г.) и Указания за образуване на
цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано
производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”,
приети с решение по Протокол № 95 от 25.05.2015 г., т. 8 на Комисията,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
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Считано от .04.2017 г., определя на „Оранжерии - Петров дол” ООД
преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен
комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на
възвръщаемост на капитала”, както следва:
Преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС) – 121,20 лв./MWh, в т.ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 113,20 лв./MWh
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 8,00 лв./MWh
Ценообразуващи елементи:
Необходими годишни приходи – 1 533 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 1 436 хил. лв., от които условно-постоянни - 457 хил. лв. и
променливи – 979 хил. лв.;
o Регулаторна база на активите – 1 675 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 5,77%
Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 8
673 MWh
Цена на природен газ на обществения доставчик – 382,99 лв./knm3.
Изказвания по т.1:
Докладва Е. Маринова. Проектът на решение е във връзка с подадено от
„Оранжерии - Петров дол” ООД заявление за определяне на преференциална цена на
електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство. Производството по
това заявление е спряно, защото до този момент не е влязла в сила Наредбата за
регулиране на цените на електрическата енергия (предвид нейната отмяна от съда) чиито
норми са приложими в този случай. Наредбата вече е обнародвана в „Държавен вестник“
и процедурата следва да продължи със следващите етапи от нейното развитие. Следващ е
етап е провеждането на обществено обсъждане по реда на чл. 14 от Закона за
енергетиката. Работната група предлага на Комисията да приеме проект на решение за
определяне цените на „Оранжерии - Петров дол” ООД и да насрочи дата за провеждане на
обществено обсъждане на проекта.
Ю. Ангелова добави, че след проведеното открито заседание дружеството няма
възражения относно извършените корекции. Работната група е коригирала единствено
цената на природния газ, която е определена с решението от 31.03.2017 г.
И. Иванов обобщи, че няма забележки и възражения от страна на заявителя.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема проект на решение относно заявление от „Оранжерии - Петров дол”
ООД за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство;
2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на
27.04.2017 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по
смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;
4. Датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат обявени на
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интернет страницата на КЕВР;
5. Проектът на решение относно определяне на преференциална цена на
електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Оранжерии Петров дол” ООД да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които два гласа (Владко Владимиров,
Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
Приложения:

1. Проект на решение относно утвърждаване на преференциална цена на
електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Оранжерии Петров дол” ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
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