
 1

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Р-017 
от 23.08.2004 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 23.08.2004 г., като разгледа доклад относно 
утвърждаване на елементите и начините за изчисляване на цената за мощност и 
цената за енергия, съгласно проект на Споразумение за изкупуване на 
електроенергия между “Национална електрическа компания” ЕАД и “ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД, както и приложените документи  по преписка № 12/2004 г., образувана 
по заявление с вх. № ЗЛР-Р-12/09.08.2004 г. на “Национална електрическа компания” 
ЕАД за даване на разрешение по чл. 21, т. 19 от Закона за енергетиката за сключване 
на Споразумение за изкупуване на електроенергия, установи следното: 

 
Държавната комисия за енергийно регулиране е издала на “Националната 

електрическа компания” ЕАД лицензия № Л-072-04/ 14.02.2001 г. за пренос на 
електрическа енергия за срок от 35 години. 

Съгласно § 15, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
енергетика, до датата на влизане в сила на лицензията за осъществяване на дейността 
“обществена доставка на електрическа енергия”, "Национална електрическа компания"  
ЕАД, изпълнява функциите на обществен доставчик на електрическа енергия, 
произтичащи от този закон. 

Държавната комисия за енергийно регулиране е издала на “ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД лицензия №Л-091-01/21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия от ТЕЦ 
“Марица изток 2” за срок от 20 години. 

ТЕЦ “Марица изток 2” е базова кондензационна централа с осем блока, с обща 
инсталирана мощност от 1450 МВт. Първоначално изградените четири блока са въведени 
в експлоатация през периода 1966 г.-1968 г. и са с обща инсталирана мощност от 600 МВт. 
Поради дългия срок на експлоатация, повече от 35 години, блокове от 1-4 на централата 
имат висока аварийност, а от друга страна блокове 5 и 6 на централата нямат изградени 
сероочистващи инсталации, което налага рехабилитация на блокове 1 до 4 и изграждане 
на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на централата.   

Поради това цялостния проект за рехабилитация на ТЕЦ “Марица изток 2”  
предвижда реализирането на два подпроекта – “Рехабилитация на блокове 1 до 4,  
изграждане на сероочистващи инсталации за същите блокове и реконструкция на турбини 
№ 5 и 6” и “Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица 
изток 2”. 

Общата стойност на първия подпроект възлиза на 29 537 196 000 японски йени 
(около 226 млн. евро), 85% от които (25 106 616 600 японски йени) се предвижда да се 
финансират с експортен кредит от Японската банка за международно сътрудничество. 
Останалите 15% от стойноста на първия подпроект са собствени средства на“ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД, които ще се осигурят чрез банков кредит в размер на 35 000 000 евро от 
“Булбанк” АД. 

 “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е подало заявление с вх. № ЗЛР-Р-12/23.06.2004 г. с 
искане за даване на разрешение за сключване на договор за кредит с Японската банка за 
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международно сътрудничество. С решения № Р-011/09.07.2004 г. ДКЕР е разрешила 
сключването на договор за кредит с Японската банка за международно сътрудничество. 

Със заявление с вх. №ЗЛР-Р-13/23.06.2004 г. “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е 
поискало разрешение от ДКЕР за сключване на договор за кредит с “Булбанк” АД в 
размер на 35 000 000 евро и разрешение за учредяване на особен залог върху вземания 
като обезпечение в полза на “Булбанк” АД. С решения № Р-016/23.08.2004 г. ДКЕР е 
разрешила сключването на договор за кредит с “Булбанк” АД, както и разрешение за 
учредяване на особен залог върху вземания като обезпечение в полза на“Булбанк” АД. 

Общата стойност на втория подпроект възлиза на 80 300 000 евро, от които 
36 170 000 евро безвъзмездна помощ от ISPA, 34 000 000 евро заем от Европейската банка 
за възстановяване и развитие и 10 100 000 евро собствени средства на “ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД. Със заявление с вх. № ЗЛР-Р-15/07.07.2004 г. “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е 
поискало разрешение от ДКЕР за сключване на договор за кредит с Европейската банка за 
възстановяване и развитие и за учредяване на обезпечения в полза на същата банка. Към 
момента са в процес на финализиране преговорите между страните по заемното 
споразумение. Договорени са основните параметри на заема (размер, лихви и срок на 
погасяване на дълга), в процес на договаряне са клаузи от заемното споразумение, 
уреждащи условия, които не влияят върху елементите на финансовия модел.  Комисията 
ще се произнесе по направеното искане след приключване на преговорите между 
страните. 

Като обезпечение в полза на Европейската банка за възстановяване и развитие и 
“Булбанк” АД е предвидено сключването на Споразумение за изкупуване на 
електроенергия между “НЕК” ЕАД и “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Във връзка с това, 
“НЕК” ЕАД е подало на основание чл. 21, т. 19 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 
82, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката заявление за 
даване на разрешение за сключване на посоченото по-горе Споразумение. 

Представеният проект на Споразумение за изкупуване на електроенергия 
предвижда срока на договора да бъде пет години. Проектът не включва неравноправни 
клаузи за някоя от страните, и е в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката и  
подзаконовите актове по прилагането му. Цената по договора ще се определя съгласно 
финансов модел-приложение № 15 от представения проект на Споразумение.  

Представения финансов модел за периода 2004-2023 г. показва, че приходите на 
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ще бъдат достатъчни за изпълнение на инвестиционните 
проекти на дружеството. 

 Въз основа на анализа на представения финансов модел, проект на Споразумение  
и придружаващите ги документи, с основание може да се приеме, че проекта на 
Споразумение за изкупуване на електроенергия няма да доведе до нарушаване на 
сигурността на снабдяването, вследствие на свръхзадлъжнялост на “НЕК” ЕАД и/или 
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

 
 
Предвид гореизложеното, 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
 

І. На основание чл. 21, т. 19, предложение последно от  Закона за енергетиката във 
връзка с чл. 82, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. 
ДВ, бр. 53/2004 г.),  
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Разрешава на “Национална електрическа компания” ЕАД, със  седалище 

и адрес на управление: Република България, град София, БУЛСТАТ 000649348, 
данъчен номер 1223010055, регистрирано с решение на Софийски градски съд по 
ф. д. № 29869/1991 г.,  

да сключи Споразумение за изкупуване на електроенергия с “ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД за срок от 5 (пет) години, при утвърдените по т. ІІ  
елементи и начин за изчисляване на цената за мощност и цената за енергия. 

 
ІІ. На основание чл. 21, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с 

чл. 2, т. 1 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 
енергия (обн., ДВ, бр. 17/2004 г.),  
 

Утвърждава на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със  седалище и адрес на 
управление: Република България, село Ковачево, община Раднево, област Стара 
Загора, БУЛСТАТ 123531939, данъчен номер 1243920376, регистрирано с решение 
на Старозагорския окръжен съд по ф. д. № 2591/2000 г., 

 
1. Елементите и начина на изчисляване на общото плащане, както е 

посочено чл. 11.1 и Приложение № 15 от проекта на Споразумението за 
изкупуване на електроенергия за целия срок на договора. 
 2. Утвърждава елементите, техния размер и начините за изчисляване и 
ескалиране на цената за мощност и на цената за енергия, така както е 
предвидено в Приложение № 15 от проекта на Споразумението за изкупуване 
на електроенергия; 
 3. Утвърждава начините за изменение на цените, така както е посочено 
в чл. 11.2. от проекта на Споразумението за изкупуване на електроенергия; 
 4. Определя регулаторен период, както следва: 
 4.1. за елемента на цената за мощност CPPene, включващ разходите по 
обслужване на дълга, всички  постоянни разходи на дружеството без разходите 
свързани с текущи и главни ремонти -  5 години от датата на влизане в сила 
на Споразумението за изкупуване на електроенергия; 
 4.2. за останалите елементи на цената за мощност и за цената за енергия 
съответстващи на ремонтния цикъл във финансовия модел – ежегодно 
съгласно приложение  № 15 от проекта на Споразумение. 

 
ІІІ. Решенията по т. ІІ влизат в сила от датата на влизане в сила на 

Споразумението за изкупуване на електроенергия между “Национална 
електрическа компания” ЕАД и “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 
 

ІV. Задължава “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД да представи на ДКЕР следните 
документи: 

1. В срок от един месец след финансовото приключване да представи отчет, 
съдържащ компонентите на общото плащане, така както са били изчислени за 
финансовото приключване и общия размер на предвидените капиталови 
разходи по проекта в електронен вариант и обобщен вариант на хартиен 
носител; 

2. Годишни отчети за изменение на компонентите на общото плащане 
съгласно Приложение № 15 от проекта на Споразумението за изкупуване на 
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електроенергия. В случай, че се осъществят промени, както е предвидено в чл. 
11.2 от Споразумението за изкупуване на електроенергия, те следва да бъдат 
посочени в този отчет. 

3. Годишен отчет, който се представя до 31 март на съответната година за 
периода на рехабилитацията до датата на приключване на същата, посочващ 
направените капиталови инвестиции по време на предходната година, както и 
промените в общия размер на предвидените разходи по проекта, посочени по-
горе в т. ІV,  подточка 1. 

4. В случаите, когато се налага промяна на цената в съответствие с чл. 11.2 
от проекта на Споразумението за изкупуване на електроенергия, “ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД е длъжно да подаде заявление пред ДКЕР за 
утвърждаване на тази промяна най-малко 1 (един) месец преди нейното 
прилагане. 

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

Върховния административен съд.  
 

 


