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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц-021 
от 29.11.2006 г. 

 
 
 

ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 29.11.2006 г., след 
разглеждане на заявлението на “ТЕЦ Варна” ЕАД с вх. № E-13-15-
14/26.10.2006 г. за утвърждаване на изменение на утвърдената цена за активна 
електрическа енергия, по която дружеството продава електрическа енергия на 
обществения доставчик, установи следното: 

 
Със заявление с вх. N E-13-15-14/26.10.2006 г. „ТЕЦ ВАРНА” ЕАД е 

поискало от ДКЕВР да му бъде утвърдено изменение на действащата цена за 
активна електрическа енергия, по която дружеството продава  електрическа енергия 
на обществения доставчик, в размер на 54,89 лв/MВтч, в сила от 01.11.2006 г. Към 
настоящия момент дружеството продава електрическа енергия на “НЕК“  ЕАД по 
утвърдената му с решение N Ц-012/28.06.2006 г.  цена, в размер на  45,82 лв/MВтч, 
в сила от 01.07.2006 г.. Като обосновка за исканото изменение, заявителят е 
посочил, че от 01.10.2006 г. доставчиците на въглища са спрели да изпълняват 
задълженията си  по действащите договори за доставка, по които „ТЕЦ ВАРНА” 
ЕАД е страна. Това наложило необходимостта от сключване на нови договори, при 
по-висока цена на доставката.  
  Заявителят е представил  подписани през м. ноември 06 г. договори за 
доставка на 1 000 000 т въглища, при средна калоричност 6540 ккал/кг. и цена 
132.68 лв./туг. Предложената за утвърждаване изменение на цената в размер на 
54.89 лв./МВтч (без ДДС) е изчислена на база нетно производство в размер на 4 030 
396 МВтч ( включваща периода от м.ноември 2006 г. до 31.12.2007 г.) и 
променливи разходи в размер на 221 215 хил.лв. за същия период. Утвърдената от 
комисията, в сила от 01.07.2006 г., цена за енергия на «ТЕЦ Варна»ЕАД е изчислена 
на база нетно електропроизводство в размер на 2 360 665  МВтч и променливи 
разходи в размер на 108 172 хил.лв. Разходите за гориво за производство са 
разчетени на база 1 116 358 т. въглища при калоричност  5878 ккал/кг. и цена 92.47 
лв./т.  
  Комисията е направила корекция на прогнозните количествата нетна 
електрическа енергия в размер на 2663446 МВтч за периода  м. юли 2006-м. юни 
2007 г., като е взела предвид отчетените от “НЕК” EAД закупени количества за 
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месеците юли, август и септември 2006 г., а за периода октомври 2006-юни 2007 г. 
са взети предвид количествата нетна електрическа енергия по прогнозния 
електроенергиен баланс, изготвен от НЕК. Комисията е извършила пресмятане на 
необходимото количество основно гориво, като са използвани данните по 
сключените договори за доставки на въглища от м.ноември 2006 г. При средно 
претеглена калоричност на новите доставки от 6540 ккал/кг, необходимостта от 
основно гориво за производството на 2663446 МВтч е 1 196 232 т въглища. Средно 
претеглена цена по новите договорни доставки е 123.96 лв./т. В резултат на 
промяната на цената на въглищата, калоричността и тонажа и същевременно при 
запазване на останалите технически показатели (взети предвид при утвърждаване 
на цената, в сила  от 01.07.2006 г.), променливите разходи се променят от 108 172 
хил.лв. (утвърдени в цената) на 133 814 хил.лв. В резултат на тези корекции цената 
за енергия също е  променена от 45.82 лв./МВтч (без ДДС) на 50.24 лв./МВтч (без 
ДДС), което е с 4,65 лв. по-малко от предложеното от заявителя изменение.  
   

Според разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на 
електрическата енергия енергийните предприятия, спрямо които комисията 
прилага метод на регулиране "Норма на възвръщаемост на капитала", могат да 
подават заявления за изменение на утвърдените цени преди изтичането на ценовия 
период при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде 
предвидено при утвърждаването на цените, но е довело до значително увеличаване 
на прогнозните разходи. Следователно основателността на исканото от 
енергийното предприятие изменение е обусловена от кумулативното наличие на 
две предпоставки. Първата предпоставка е настъпването на обстоятелства, които не 
са могли да бъдат предвидени при първоначалното утвърждаване на цената. 
Втората предпоставка е свързана с резултата от настъпването на тези 
обстоятелства, а именно те да са довели до значително увеличаване на прогнозните 
разходи.  

 Посочените обстоятелства, а именно преустановяването на договорените 
доставки на въглища, които според „ТЕЦ ВАРНА” ЕАД налагат изменение на 
действаща цена за енергия, са настъпили след нейното утвърждаване. Тяхното 
възникване не е могло да бъде предвидено към момента на подаване на заявлението 
за утвърждаване на цената на електрическата енергия, в сила от 01.07.2006 г., тъй 
като са се породили в резултат на действия на други правни субекти, а именно 
отказът на доставчиците на въглища по сключените от дружеството договори да 
изпълняват задълженията си. Налице е и втората предпоставка, изискуема по силата 
на чл. 27, ал. 3 от Наредбата. Прекъсването на доставките на въглища в случая е 
довело до увеличаване на прогнозните разходи на дружеството в резултат на 
сключването на нови договори, предвиждащи доставките на въглища да бъдат 
извършвани по по-високи цени, от тези посочени в досегашните договори.  

Финансовите показатели на дружеството към последния отчетен период са 
много добри, но въпреки това увеличението на разходите за въглища не може да 
бъде компенсирано без това да доведе до нарушаване на финансовия потенциал на 
дружеството по отношение на изпълнението на инвестиционните му  ангажименти, 
с които ще гарантира  поддържането на сигурно електропроизводство.  
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С оглед гореизложеното може да се направи извода, че за комисията са 
налице законовите предпоставки да утвърди изменение на  действащата цена за 
активна електрическа енергия , по която „ТЕЦ ВАРНА” ЕАД продава  електрическа 
енергия на обществения доставчик. Заявителят е поискал от комисията да утвърди 
изменението, в сила от 01.11.2006 г. Това искане противоречи на императивната 
разпоредба на чл. 34, ал.4 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 
енергия, според която новите цени влизат в сила от месеца, следващ датата на 
постановяване на решението на комисията за тяхното утвърждаване. Поради тази 
причина комисията трябва да утвърди изменението в сила от 01.12.2006 г.  

 
  
С оглед гореизложеното, на основание  чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката във връзка с чл. 4, aл. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 3 на Наредбата за регулиране 
на цените на електрическата енергия, 
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

 
Утвърждава на “ТЕЦ Варна” ЕАД изменение на действащата цена за 

активна електрическа енергия , по която дружеството продава  електрическа 
енергия на обществения доставчик, в размер на 50.24 лв./МВтч (без ДДС), в 
сила от 01.12.2006 г. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 
14 (четиринадесет) дневен срок. 

 


