
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р ЕШ Е Н И Е  

№Р-223 
от 22.06.2015 г. 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание, проведено на 22.06.2015 г., след като разгледа преписка, 
образувана по искане с вх. № Е-13-13-8 от 25.05.2015 г. на „Ей И Ес - ЗС Марица Изток 
1" ЕООД за одобряване на Девето споразумение за изменение на Споразумение за 
закупуване на енергия, сключено на 13 юни 2001 г. между „Национална електрическа 
компания" ЕАД и „Ей и Ес - ЗС Марица Изток 1" ЕООД, се установи следното: 

„Ей И Ес - ЗС Марица Изток 1" ЕООД е подало в Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР, Комисията) искане с вх. № Е-13-13-8 от 25.05.2015 г. за одобряване на 
Девето споразумение за изменение на Споразумение за закупуване на енергия, сключено на 
13 юни 2001 г. между „Национална електрическа компания" ЕАД и „Ей и Ес - 3С Марица 
Изток 1" ЕООД (Девето споразумение). 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията разрешава 
извършването на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. В обхвата на 
посоченото правомощие на КЕВР попадат и договорите за изкупуване на енергия със срок, 
по - дълъг от една година (аргумент от чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 
лицензиране на дейностите в енергетиката, НЛДЕ). С такъв характер е Споразумението за 
закупуване на енергия, сключено на 13 юни 2001 г. между „Национална електрическа 
компания" ЕАД и „Ей и Ес 3С Марица изток 1" ЕООД (СЗЕ), за срок от 15 години от датата 
на въвеждане в пълна търговска експлоатация на ТЕЦ „Марица Изток 1 ". Същото е 
подписано преди приемането на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г., в сила от 13 декември 2003 г., 

който в § 16, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби, в редакцията на закона 

преди измененията и допълненията, обн. ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., предвижда, че 
сключените от „Национална електрическа компания" ЕАД (НЕК ЕАД), към момента на 

влизането в сила на този закон договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и 
електрическа енергия при определени параметри и свързаните с тях обезпечения запазват 
действието си за срока, за който са сключени. Следователно Комисията е обвързана със 

съдържанието на СЗЕ такова, каквото е било до влизане в сила на ЗЕ и е задължена да се 

съобрази с него. От друга страна, посоченото обстоятелство не ограничава предоставеното й 
от закона правомощие да разрешава, съответно да отказва разрешение за сключване на всяко 

последващо споразумение за изменение на действащото СЗЕ. 
С писмо с изх. № Е-13-13-8 от 10.06.2015 г. КЕВР е изискала от НЕК ЕАД да 

потвърди, че представеният с искане с вх. № Е-13-13-8 от 25.05.2015 г. от „Ей и Ес - 3С 

Марица Изток 1" ЕООД проект на Девето споразумение отразява окончателните 

договорености между двете страни, както и че същият е съгласуван от управителните органи 

на НЕК ЕАД и на неговия едноличен собственик на капитала - ,,Български енергиен 

холдинг" ЕАД (БЕХ ЕАД). С писмо с вх. № Е-13-13-8 от 11.06.2015 г. НЕК ЕАД е уведомило 
Комисията, че посоченият проект на Девето споразумение е съгласуван на експертно ниво 
между страните. Дружеството допълва, че същият не е разглеждан от Съвета на директорите 
на НЕК ЕАД и от БЕХ ЕАД, но управителните им органи са одобрили подписаните на 

08.04.2015 г. между НЕК ЕАД и „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1" ЕООД Основни условия, 
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регламентиращи принципните условия и срокове за сключване на изменение на СЗЕ. В тази 
връзка е представило решения на Съвета на директорите на НЕК ЕАД и на БЕХ ЕАД, 
съответно: решение по т. I.1 от Протокол № 13 от 07.04.2015 г. и решение по т. П.3 от 
Протокол № 17-215 от 07.04.2015 г. 

Основните условия предвиждат следното: 

1. Изменения на СЗЕ: 
1. Общото плащане, дължимо от Купувача на 3-С България съгласно СЗЕ, ще бъде 

намалено чрез намаление на Плащането за мощност с 14% (четиринадесет процента) от 
датата на влизане в сила на измененията на СЗЕ до изтичане на срока на СИЕ (Плащане за 
мощност). 

2. Планираните престои, на които 3-С България понастоящем има право, ще бъдат 
намалени и пренасрочени, за да кореспондират на оперативните нужди на 3-С България и на 
Купувача, както е посочено по-долу в таблицата. Ревизираните договорни планирани 
престои ще се прилагат считано от 1 януари 2016 г. След предварително писмено съгласие 
на НЕК ЕАД за всеки съответен период, всяка година 3-С България ще има право да променя 
разпределението на ревизираните договорни планирани престои в отделните години в 
съответствие нормативните изисквания и приложимите технически норми и стандарти, при 
условие че общият брой дни на ревизираните договорни планирани престои за целия срок на 
СЗЕ остава непроменен. 

Ревизираните договорни планирани престои (часове) 
Блокl Блок2 

Календарна година № Година (Часове/Календарна (Часове/Календарна 
Ц

ентрала 
година) година) 

Година5 2016 480 480 960 

Година 6 2017 480 480 960 

Година 7 до година 15 2018-2026 5,760 5,640 11,400 

3. Страните се съгласяват, че намалението за Плащането за мощност ще престане да 
се прилага, ако: (i) Купувачът е в неизпълнение по отношение на намалените Плащания за 

мощност, Плащанията за енергия и за Допълнителни услуги, дължими съгласно СЗЕ; и (ii) 3-
С България е предприело всички необходими действия да упражни правата си по Залога, за 

да събере цялата дължима сума, но не е могло да я събере по причина, която е в контрола на 
Купувача. При настъпване на събитията, посочени в предходното изречение, намалението на 
Плащането за мощност ще престане да се прилага за периода, започващ от датата, на която 
3-С България е информирало писмено Купувача, че то не е успяло да събере просрочените 
суми чрез изпълнение по Залога до успешното им събиране. 

11. Ангажименти на страните: 

1. Купувачът ще (или ще осигури, че съответното му свързано лице/лица ще): 
а) на или преди датата на влизане в сила плати на 3-С България изцяло всички 

просрочени Плащания за мощност, Плащания за енергия и Плащания за допълнителни 

услуги, дължими към дата на влизане в сила, намалени със сумата на всички просрочени 

плащания, дължими от 3-С България на „Мини Марица Изток" ЕАД (ММИ) към датата на 
подписване на тристранно споразумение между Купувача, 3-С България и ММИ. 
Тристранното споразумение ще бъде сключено на или преди датата на влизане в сила; 

б) на или преди датата на влизане в сила Купувачът ще изпрати уведомление до 
съответните крайни снабдители съгласно чл. 17 от Закона за особените залози, за да осигури 
продължителност на правата и обезщетенията на 3-С България съгласно Залога и ще 
предприеме други необходими действия, за да изпълни задълженията си за предоставяне на 
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обезпечение на 3-С България съгласно СЗЕ и Залога; 
в) на или преди датата на влизане в сила избере нова обслужваща банка(и), която да 

замени действащата обслужваща банка (,,Корпоративна търговска банка" АД - в 
производство по несъстоятелност) и информира 3-С България и съответните крайни 
снабдители по отношение на новата обслужваща банка(и) в съответствие със СЗЕ и Залога; 

2. Купувачът ще заплати на ММИ изцяло всички просрочени плащания, които са 
дължими от 3-С България на ММИ, на основание на тристранното споразумение посочено 
по-горе; 

3. Страните ще положат максимални усилия да разрешат чрез преговори въпроса 
относно приложението на коефициента непланови престои от 0.97 по отношение на 
фактурирането на Плащанията за мощност не по-късно от 30.06.2015 г. 

111. Предварителни условия за влизане в сила на промените в СЗЕ - датата на влизане 

в сила е датата, на която всички условия по-долу са постигнати или надлежно отменени: 
1. Сключено е споразумение за изменение на СЗЕ между Купувача, 3-С България и 3-

С Дружеството-майка; 
2. 3-С България е уведомило Купувача, че Финансиращите страни са дали съгласие (в 

съответствие с Договорите за финансиране) на 3-С България, 3-С Дружеството - майка и на 
Купувача да сключат споразумение за изменение на СЗЕ; 

3. 3-С България е уведомила Купувача, че Регулаторът е одобрил условията и 
сроковете на споразумението за изменение на СЗЕ; 

4. Купувачът е получил одобрение на споразумението за изменение на СЗЕ от БЕХ 

ЕАД и от министъра на енергетиката, упражняващ правата на едноличния собственик на 

капитала на БЕХ ЕАД; 
5. Съответните органи на 3-С България и 3- С Дружеството-майка са одобрили 

изменението на СИЕ; 
6. Действията, специфицирани в по горе в т. 11.l(a), П.l(б) и П.l(в) са били изпълнени, 

след изпълнение на условията по т. III.1, III.2, III.3, III.4 и III.5 по-горе. 

IV. Крайна дата - страните се задължават взаимно да преговарят и да подпишат 
окончателни правни документи, които установяват условията и сроковете по въпросите, 
посочени по-горе, не по-късно от 30 юни 2015 г. или друга по-късна дата, която страните 

уговорят писмено. Ако такива документи не са подписани до тази дата, правата и 

задълженията на страните по Основните условия ще се погасят автоматично, считано от тази 
дата. 

Представеният проект на Девето споразумение регламентира дата на влизане в сила, 
обвързана с изпълнение на предварителни условия и крайна дата за тяхното изпълнение, 
съответстващи на посочените в подписаните на 08.04.2015 г. между НЕК ЕАД и „Ей и Ес -
3С Марица Изток 1" ЕООД Основни условия. Проектът предвижда изменение на СЗЕ, както 
следва: 

1. Въвежда нови дефиниции на понятията: ,,първоначално плащане за мощност", 
обвързващо сумата, дължима от Купувача на 3-С България във връзка с разполагаемата 
мощност на блоковете с разделянето на цената за разполагаема мощност (FCPm) на 0.86, 
както и на „неизпълнение на задължение за плащане" и „период на неизпълнение на 

задължение за плащане"; 

2. Добавя в чл. 2.1 „Продажба и закупуване" от СЗЕ нов член 2.l(c) със следното 
съдържание: ,,Независимо от която и да е било друга разпоредба на настоящото 
Споразумение, по време на който и да е било период на неизпълнение на задължения за 
плащане Купувачът ще заплати на 3-С България първоначалното плащане за мощност, 
вместо плащането за мощност, за мощността на всеки блок в размера, предоставен в 
съответствие с разпоредбите на настоящото Споразумение. За избягване на съмнение, по 
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време на който и да било период на неизпълнени на задължението за плащане позовавания в 
настоящото Споразумение на плащане за мощност или плащания за мощност ще се счита да 
включват позовавания на първоначалното плащане за мощност или първоначалните 

плащания за мощност''; 
3. Добавя в чл. 2.1 „Продажба и закупуване" от СЗЕ нов член 2.l(d) със следното 

съдържание: ,,Денят, на който е настъпило неизпълнение на задължение за плащане, ще се 
счита да бъде денят, на който Купувачът е получил писмено известие от 3-С България, 
уведомяващо го, че която и да било сума, дължима на 3-С България във връзка с плащания 
за мощност, плащания за енергия и плащания за допълнителни услуги съгласно СЗЕ е все 

още неплатена и несъбрана от 3-С България, независимо че 3-С България е предприело 
всички нужни действия по реализиране на правата си съгласно Залога, за да събере 
гореспоменатата сума (заедно с достатъчно доказателства, приложени към известието, 
относно това, че правата на принудително изпълнени са били упражнени"; 

4. В Параграф 1 „Изчисление за плащането за мощност" от анекс А „Тарифа, 
плащания за допълнителни услуги, системни такси и обезщетения" към СЗЕ формулата 
,,FCPm = (FcR + FFCm - ITRAп) х АР" се заличава напълно и се заменя с формулата: 

,,FCPm = (FcR + FFcm - ITRAп) х АР х 0,86 "; 

5. В Параграф 1 „Изчисление за плащането за мощност" от анекс А „Тарифа, 
плащания за допълнителни услуги, системни такси и обезщетения" към СЗЕ дефиницията за 
t от ACACt се заличава напълно и се заменя със следното: ,,t е календарна година съгласно 
таблица А-1, като календарната година, през която датата на въвеждане в търговска 
експлоатация или датата на въвеждане в пълна търговска експлоатация, в зависимост от 
случая, е настъпила, ще бъде нулева календарна година. 

Таблица А-1· 

Календарна Договорени годишни планови престои Договорени годишни планови престои 
година (Блок 1) (Блок2) 

часове/календарна година часове/календарна година 
Одо4801 Одо480 

1 480 480 
2 768 768 
3 1632 480 
4 480 1632 
5 480 480 
б 480 480 

7-15 5,760 (общо за целия период) 5,640 (общо за целия период) 

1CAS01u за нулева година зависи от броя на периоди на разполагаемост, както е 
определено в дефиницията за договорни годишни планови периоди по-горе. 

При условие, че бъде предварително одобрено от Купувача за всеки съответен период 
от време, всяка година 3-С България ще има право да променя разпределението на 
договорните годишни планови престои между различните години и Блокове в съответствие с 
нормативните изисквания и приложимите технически норми и стандарти, при условие че 
общият брой дни на договорните годишни планови престои за целия срок остане 
непроменен". 

6. Текстът на анекс А-2 „Годишна договорна разполагаемост на мощност" към СЗЕ е 
напълно премахнат и на негово място е поставено следното: 
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„АНЕКС А-2: ГОДИШНА ДОГОВОРНА НАЛИЧНОСТ НА КАПАТТИТЕТ 

Договорни Договорни Годншна 

Календарни годишни ГОДИШНИ Фактор на Годишна договорна Годишна договорна договорна 
планови планови непланов разполаrаемост на разполагаемост на разполагаемост на Год11н11 престои за престои за престой МОЩНОСТ за Блок 1 мощност за Блок 2 мощност за 
Блок 1 Блок2 

Комплекс 
Годин11 Часове Часове MWh MWh MWh 

о 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7-15 

О до4801 О до4801 0.95 624,150 о 624,150 
480 480 0.95 2,359,800 2,359,800 4,719,600 
768 768 0.97 2,325,672 2,325,672 4,651,344 
1632 480 0.97 2,074,248 2,409,480 4,483,728 
480 1632 0.97 2,409,480 2,074,248 4,483,728 
480 480 0.97 2,416,464 2,416,464 4,832,928 
480 480 0.97 2,409,480 2,409,480 4,818,960 

5,760 (общо за 5 ,640 ( общо за 
0.97 21,280,248 21,315,168 42,595,416 

целия период) целия период) 

т 
CAS01u за нулева година зависи от броя на периоди на разполагаемост, както е 

определено в дефиницията за договорни годишни планови периоди по-горе". 

7. В Параграф 3 „График на плановите престои" от Анекс G „Експлоатационни 
процедури" към СЗЕ се добавя нов член 3.3. със следното съдържание 

„3.3 Планиране занапред на графика на плановите престои за календарните години 

(а) Независимо от което и да било в Параграфи 3.1 и 3.2 в противен смисъл и при 
условията на Параграф 3.З(Ь), плановите престои за периода от 1 януари 2016 г. до края на 
срока ще бъдат съгласно посоченото в таблицата по-долу (,,Договорните планови престои"): 

Години Блокl Блок2 Комплекс 

2016 480 480 960 

2017 480 480 960 
2018-2026 5,760 5,640 11,400 

(Ь) Независимо от предвиденото в Параграф 3.З(а) и при условие, че 
предварително бъде писмено одобрено от Купувача за всеки съответен период от време, 
всяка година 3-С България ще има право да промени разпределението на договорните 
планови престои между различните години и блокове в съответствие с нормативните 
изисквания. и приложимите технически норми и стандарти, при условие че общият брой дни 
на договорни планови престои за целия срок остане непроменен. В случай, че 
предварителното писмено одобрение на Купувача не бъде получено до 31 декември от 
предходната година, годишните договорни планови престои за периода 2018 - 2026 г., които 
3 - С България има право да извърши, ще бъдат в размер на 480 часа за всеки блок". 

За да бъде разрешено на НЕК ЕАД и „Ей И Ес - ЗС Марица Изток 1" ЕООД да 
сключат Деветото споразумение, същото следва да не води или да не може да доведе до 
нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийните 
предприятия. В случая тази преценка следва да бъде извършена по отношение на НЕК ЕАД, 
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тъй като в качеството му на Купувач по СЗЕ поема задълженията за всички плащания по 
договора, респективно в качеството му на обществен доставчик носи рисковете за 
разплащания по веригата производство-достъп и пренос през електропреносната мрежа
обществена доставка - достъп и пренос през електроразпределителните мрежи - снабдяване 
от краен снабдител. 

След анализ на проекта на Девето споразумение, Комисията установи, че цената за 
мощност, по която обществения доставчик заплаща разполагаемост на „Ей и Ес - ЗС Марица 
Изток 1" ЕООД е намалена с 14% за целия оставащ срок на СЗЕ, като обществения 
доставчик се задължава да плати на 3-С България изцяло всички просрочени задължения 
дължими към дата на влизане в сила, намалени със сумата на всички просрочени плащания, 
дължими от 3-С България на ММИ към датата на подписване на тристранно споразумение 
между НЕК ЕАД, 3-С България и ММИ, като в случай на неизпълнение на задължения за 
плащане, НЕК ЕАД ще заплаща на 3-С България първоначалното плащане за мощност, 
вместо плащането за мощност. Предвиденото намалено плащане за мощност ще облекчи 
задълженията на НЕК ЕАД за задължително изкупуване на предоставената разполагаемост 
средно с около 48,5 млн. лв. годишно, което ще подобри финансовото му състояние и 
намали текущия дефицит в дружеството. 

От друга страна, измененията на СЗЕ ще доведат до намаляване на просрочените 
вземания на „Ей и Ес - ЗС Марица Изток 1" ЕООД и ще осигурят ликвидност на 
дружеството, позволяваща му да обслужва задълженията си. Видно от представения по-долу 
финансов модел, намалената цена не следва да се отрази в негативна посока върху 
финансовото състояние на дружеството в дългосрочен план. 

Показатели 2015 ' 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

СК/ДА 0,48 0,52 0,56 0,61 0,67 0,74 0,83 0,92 0,97 0,97 0,97 

КА/КП 1, 1 1  1,33 1,48 1,65 1,77 1,83 1,90 1,93 1,97 1,99 2,02 

СК/ДП+КП 0,81 0,94 1,08 1,29 1,63 2,16 3,10 5,20 7,27 6,89 6,49 

Вътрешната норма на възвръщаемост на собствения капитал (IRR) за целия период на 
договора е 8,4%. Печалбата след данъци на дружеството за прогнозиращия период ще 
нараства от 98,6 млн. лв. през 2015 г. до 171,7 млн. лв. през 2025 г. 

Въз основа на изложеното по-горе Комисията приеме, че предвид намалението на 
плащането за мощност, клаузите в проекта на Деветото споразумение, договорени въз 
основа на одобрените Основни условия, са по-благоприятни за НЕК ЕАД в сравнение със 
СЗЕ. Въпреки това, поради финансовата тежест, която условията на СЗЕ създават за НЕК 
ЕАД, респективно за крайните потребители на електрическа енергия, страните следва да се 
стремят към продължаване на усилията за привеждане на клаузите на СЗЕ по посока на 
намаляване на тежестта по веригата производство-достъп и пренос през електропреносната 
мрежа-обществена доставка - достъп и пренос през електроразпределителните мрежи 
снабдяване от краен снабдител. 

Предвид горните аргументи, Комисията счита, че сключването на Девето 
споразумение от НЕК ЕАД и „Ей и Ес - ЗС Марица Изток 1" ЕООД не води и не може да 
доведе до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 
енергийните предприятия. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
енергетиката във връзка с чл. 92,. ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 
лицензиране на дейностите в енергетиката 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

1. Разрешава на „Ей и Ес • 3С Марица Изток 1" ЕООД и на „Национална 
електрическа компания" ЕАД да сключат Девето споразумение за изменение на 
Споразумение за закупуване на енергия, сключено на 13 юни 2001 г. при условията на 
проекта, приложен към искане с вх. № Е-13-13-8 от 25.05.2015 г. и потвърден с писмо с 
вх. № Е-13-13-8 от 11.06.2015 г. 

2. Указва на „Ей и Ес • 3С Марица Изток 1" ЕООД след сключване на 
споразумението по т. 1 да представи копие на същото в Комисията за енергийно и водно 
регулиране. 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 
Административен съд София - град. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(доц. д-р Иван Н. Иванов) 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
(Николай Георгиев) 
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