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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ЕЕ- 2 

от 17.11.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

на закрито заседание, проведено на 17.11.2014 г., след като разгледа доклад с 

вх. № Е-Дк-480 от 13.11.2014 г. във връзка с т. 1 от Решение № ЕЕ - 1 от  27.05.2014 г., 

както и с оглед настъпилите нови обстоятелства, комисията установи следното: 
 

С т. 1 на Решение № ЕЕ - 1 от  27.05.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) е изискала “Национална електрическа компания“ 

ЕАД и страните по сключените с него договори за дългосрочно изкупуване на 

електрическа енергия - „Контур Глобал Марица изток 3“ АД и „Ей и Ес 3С Марица изток 

1“ ЕООД, да започнат преговори за изменение на Споразумението за изкупуване на 

електроенергия, сключено на 13 юни 2001 г., съответно на Споразумението за закупуване 

на енергия, сключено на 13 юни 2001 г., при следните минимални параметри: намаляване 

на пълната цена на енергията от ТЕЦ „AES – 3C Марица Изток 1“ с 30% и предвиждане 

енергията от един блок на централата да се продава на свободния пазар, както и 

намаляване на пълната цена на енергията от ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ с 20% 

и предвиждане енергията от два блока на централата да се продава на свободния пазар.  

Въз основа на постъпила в ДКЕВР информация чрез писмо с вх. № Е-13-01-98 от 

03.09.2014 г., както и в хода на проведени срещи относно предприетите действия за 

изпълнение на горното решение, е установено, че дружествата са започнали преговори за 

изменение на условията по сключените дългосрочни договори за изкупуване на енергия, 

но към момента не могат да се договорят. Според „Контур Глобал Марица изток 3“ АД и 

„Ей и Ес 3С Марица изток 1“ ЕООД, основната причина за непостигане на съгласие са 

заложените в Решение № ЕЕ - 1 от  27.05.2014 г. минимални параметри, които са основа за 

започване на преговорите. Производителите изтъкват, че тези параметри водят до 

невъзможност да изпълняват задълженията си по сключените от тях кредитни 

споразумения, както и да се разплащат с доставчици по повод оперирането и поддръжката 

на обектите за производство на електрическа енергия, което в крайна сметка ще затрудни 

нормалната експлоатация на централите.  

Към настоящия момент т. 1 на Решение № ЕЕ - 1 от  27.05.2014 г. на ДКЕВР е 

обжалвана от „Контур Глобал Марица изток 3“ АД и „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ ЕООД 

пред Върховния административен съд, във връзка с което са образувани съответно адм. 

дело № 8751 от 2014 г. и адм. дело № 9322 от 2014 г. Първите съдебни заседания за 

разглеждане на тези дела са насрочени за 10.02.2015 г., като към момента няма 

конституирани заинтересовани страни. 

Съгласно чл. 156, ал. 1, пр. 1 от Административнопроцесуалния кодекс при всяко 

положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган 

може да оттегли изцяло или частично оспорения акт. Според ал. 3 от същата разпоредба 

оттегленият акт може да бъде издаден повторно само при нови обстоятелства. 

Въз основа на горните факти и обстоятелства, Комисията счита, че са налице 

предпоставките за да оттегли свое Решение № ЕЕ - 1 от  27.05.2014 г., т. 1 и вместо него да 

постанови друго, съобразено с настъпилите нови обстоятелства. 
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С  оглед  гореизложеното,  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. На основание чл. 156, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 

оттегля свое Решение № ЕЕ - 1 от  27.05.2014 г., т. 1. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 

156, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс изисква “Национална 

електрическа компания“ ЕАД и страните по сключените с него договори за 

дългосрочно изкупуване на електрическа енергия - „Контур Глобал Марица изток 3“ 

АД и „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ ЕООД, да започнат преговори за изменение на 

условията на Споразумението за изкупуване на електроенергия, сключено на 13 юни 

2001 г., съответно на Споразумението за закупуване на енергия, сключено на 13 юни 

2001 г.  
 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд.  
  

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                           (СВЕТЛА ТОДОРОВА) 

 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                          (НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ) 


