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РЕШЕНИЕ  
 
 

№ Ц-017 от 24.09.2003 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 24.09.2003 г., като разгледа доклад относно 
постъпило заявление с вх. № 14-34-11/22.07.2003 г. за промяна на цената за 
разполагаема мощност от ТЕЦ “Марица 3” ЕАД, утвърдена с Решение на № Ц-
013/30.06.2003 г., прие за установено следното: 
 

Дружеството предлага да бъде запазена утвърдената цена за разполагаема мощност от 
първото полугодие на 2003 година – 20,32 лв./МВтч.  
 

Предложението на дружеството е в резултат на авария на ротора на генератора на 
блок 120 МВт, което е довело до удължаване на ремонтния престой и съответно значително 
намаляване на годишната разполагаемост на централата.  
 

Към заявлението са приложени следните документи: 
- Справка за разходите за производство на електроенергия – отчет І полугодие на 

2003 г. и прогноза ІІ полугодие, справка за активите към 30.06.2003 г. и справка за 
капиталовата структура към 31.12.2003 г. 

- Допълнително споразумение № 2/15.07.2003 г. към Договор за продажба на 
електрическа енергия и мощност от ТЕЦ ”Марица 3” ЕАД за промяна на 
производствената програма, предоставената разполагаема мощност и ремонтна 
програма. 

- Договор за доставка на рециклиран ротор комплект с полусъединител за генератор 
TGH-120. 

- Финансов отчет на дружеството към 30.06.2003 г. 
- Становище на Венислав Цанов, Директор на дирекция “Икономическа политика” 

при МЕЕР относно финансови аспекти, свързани с удължаването на ремонтната 
програма на дружеството за 2003 г. 

- Доклад от Изпълнителния директор на ТЕЦ ”Марица 3” ЕАД до Ангел Минев - 
Зам.министър на енергетиката и енергийните ресурси, относно извършените 
ремонтни дейности през тримесечния престой за ремонт от 01.04.2003 г. до 
30.06.2003 г., постигнатите резултати и необходимостта от закупуване на 
рециклиран ротор комплект с полусъединител за генератор TGH-120. 

 
С писмо изх. № 14-00-7/30.07.2003 г. на ДКЕР, от независимите производители на 

електрическа енергия е поискана отчетна информация за І шестмесечие на 2003 година, 
която включва: 

- Справка за технически показатели в производството; 
- Справка за разходите за производство на електроенергия; 
- Баланс и Отчет за приходите и разходите на дружеството към 30.06.2003 г. 

 
С писмо вх. № 14-34-12 от 19.08.2003 г. дружеството предостави исканата 

информация. 
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При съпоставка на информацията от настоящото заявление на дружеството, отчетните 

данни за І шестмесечие на 2003 г., данните в предложението за цена от 01.07.2003 г. и 
признатите от ДКЕР разходи в утвърдената цена, се установи следното: 

- Срокът за приключване на възникналия авариен ремонт е удължен до 31.08.2003 г. 
- На 15.07.2003 г. е подписано допълнително споразумение за продажба на 

електрическа енергия и мощност между “НЕК” ЕАД и дружеството, в което е 
променен общият размер на договорената разполагаемост за 2003 година от 658 
466 МВтч на 524 172 МВтч. 

- Договорената разполагаема мощност в допълнителното споразумение за І 
полугодие на 2003 г. е 273 505 МВтч, а отчетената е 205 854 МВтч.  

- Прогнозната стойност на ремонтната програма на дружеството за 2003 година не е 
променена в стойностно изражение – 1520 хил. лева, в сравнение с предложената 
от дружеството при утвърждаването на цените в сила от 01.07.2003 година.  

- Прогнозната стойност на условно-постоянните разходи от 9101 хил. лева в 
настоящето предложение не се различава от предложението за цени в сила от 
01.07.2003 г.  

- В утвърдената от ДКЕР цена в сила от 01.07.2003 г. не са признати разходи в 
размер на 111 хил. лева (91 хил. лева разходи за заплати за начислени суми за 
неизползван платен годишен отпуск и общо 20 хил. лева – други разходи). 
Признатата стойност на условно-постоянните разходи е 8990 хил. лева. 

 
При отчитане на описаните по-горе обстоятелства, които имат отношение към 

изчисляването на цената за разполагаемост, а именно: призната от ДКЕР годишна стойност 
на условно-постоянните разходи, отчетени приходи от предоставена разполагаемост за 
първото шестмесечие, допълнително договорена годишна разполагаемост, отчетена 
разполагаемост за първото полугодие, е изчислена цена за мощност – 16,71 лв./МВтч за 
второто шестмесечие на 2003 г., за което дружеството е уведомено с писмо изх. № 14-34-11/ 
16.09.2003 г. 
 

В отговор дружеството представи писмена обосновка за настъпилите нови 
обстоятелства в производствения цикъл, след подаване на заявлението за промяна на цената 
за разполагаема мощност.  
 

При извършените ремонтни дейности за периода 1 април – 31 май 2003 г. и 
проведения неуспешен опит за пуск на централата, ремонтният период е удължен до края на 
м. август 2003 г. Поради това дружеството не е предоставило договорената с “НЕК” ЕАД 
разполагаемост за м. юни в размер на 68 400 МВтч.  
 

От това следва, че в годишен аспект дружеството не би могло да реализира 
предварително договорената разполагаемост от 524172 МВтч, а 484109 МВтч. 
 

При цена от 16,71 лв./МВтч и годишна разполагаемост 484 109 МВтч дружеството ще 
реализира загуба в размер на 670 хил. лева. 
 

ДКЕР като отчете горепосочените обстоятелства, а именно: невъзможност на 
дружеството да изпълни допълнително договорената с “НЕК” ЕАД разполагаемост, 
запазване на одобрените от ДКЕР условно-постоянни разходи и възвръщаемост, изчислената 
нова цена за разполагаемост за второ шестмесечие на 2003 г. е 19,12 лв./МВтч.  
 

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 10 от Закона за 
енергетиката и енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм. ДВ, бр. 1 от 
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2000, изм. ДВ, бр. 108 от 2001 г.) и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за образуване и прилагане на 
цените и тарифите на електрическата енергия(обн. ДВ, бр. 27 от 2002 г., изм., ДВ бр.74 
от 2002 г.) 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Изменя утвърдената с решение Ц-013 от 30.06.2003 г. цена за разполагаема 
мощност на ТЕЦ “Марица 3” от 11.75 лв./МВтч на 19,12 лв./МВтч, считано от 
01.09.2003 г.  
 

Забележка: В цената не е включен данък върху добавената стойност. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 30 
(тридесет) дневен срок. 
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