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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Р-228 

 

от 27.08.2015 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 27.08.2015 г., след като разгледа преписка, 

образувана по искане с вх. № Е-13-14-3 от 18.08.2015 г. на „Контур Глобал Марица 

Изток 3” АД за одобряване на Споразумение за изменение на Споразумение за 

изкупуване на електроенергия, сключено на 13 юни 2001 г. между „Национална 

електрическа компания” ЕАД и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, установи 

следното:  

 

„Контур Глобал Марица Изток 3” АД е подало в Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) искане с вх. № Е-13-14-3 от 18.08.2015 г. за одобряване на 

подписаното на 14.08.2015 г. Споразумение за изменение на Споразумение за изкупуване на 

електроенергия, сключено на 13 юни 2001 г. между „Национална електрическа компания” 

ЕАД и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД (Споразумението). 

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 

изкупуване на електроенергия, сключено на 13 юни 2001 г. между „Национална 

електрическа компания” ЕАД и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД (СЗЕ), за срок от 15 

години от датата на завършване на модернизацията на ТЕЦ „Марица Изток 3“. 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-13-14-3 от 19.08.2015 г. КЕВР е изискала от НЕК ЕАД да 

потвърди, че представеното с искане с вх. № Е-13-14-3 от 18.08.2015 г. от „Контур Глобал 

Марица Изток 3” АД Споразумение, както и приложените към него парафирани проекти на 

Тристранно споразумение между НЕК ЕАД, „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Мини 

Марица Изток” ЕАД, Договор за изменение между НЕК ЕАД и „Контур Глобал Марица 

Изток 3” АД във връзка с Договор за залог, както и Споразумение за банката – държател на 

сметката,  отразяват окончателните договорености между двете страни, както и че същите са 
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съгласувани от управителните органи на НЕК ЕАД и на неговия едноличен собственик на 

капитала – „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД). Със същото писмо Комисията е 

изискала и Основните условия, подписани между страните на 8 април 2015 г., както и 

решенията на управителните органи на НЕК ЕАД и БЕХ ЕАД, удостоверяващи тяхното 

одобрение. 

С писмо с вх. № Е-13-14-3 от 19.08.2015 г. НЕК ЕАД е уведомило Комисията, че 

представеното от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД Споразумение и приложенията към 

него отразяват действителните договорености между страните, като по отношение на 

парафираните проекти на документи допълва, че същите ще бъдат предмет на последващо 

одобрение от управителните органи на дружеството. Към писмото дружеството е приложило 

препис-извлечение на решение по т. I.2 от Протокол № 31 от 14.08.2015 г. на Съвета на 

директорите на НЕК ЕАД, препис-извлечение от неприсъствен Протокол № 36-2015 от 

14.08.2015 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД и копие на Протокол № Е-РД-21-49 от 

14.08.2015 г. от заседание на министъра на енергетиката, удостоверяващи съгласуване на 

сключването на Споразумението.  

Със същото писмо НЕК ЕАД е представило и Основните условия, подписани между 

страните на 08.04.2015 г., Споразумение за удължаване на Основните условия, както и 

документите за тяхното одобрение: препис-извлечение на решение по т. I. 2 от Протокол № 

13 от 07.04.2015 г. на Съвета на директорите на НЕК ЕАД и препис-извлечение от решения 

по т. II.4 от Протокол № 17-2015 от 07.04.2015 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД.  

В допълнение към горната информация и във връзка с предвиденото в 

Споразумението задължение на НЕК ЕАД да заплати на „Контур Глобал Марица Изток 3” 

АД размера на инвестицията за модернизация на централата по отношение на серните и 

азотните окиси (SO2 и NOx Модернизацията) при определена норма на възвръщаемост, 

дружеството твърди, че КЕВР следва да определи норма на възвръщаемост на капитала на 

тази инвестиция в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Наредба № 1 от 18.03.2013 

г. за регулиране на цените на електрическата енергия и чл. 23, т. 5 от ЗЕ.  

Предвид горните съображения, както и с оглед на предоставеното по силата на  

Споразумението право на НЕК ЕАД да извърши правен, финансов и технически анализ на 

SO2 и NOx Модернизацията и на изчислението на нормата на възвръщаемост, с писмо с изх. 

№ Е-13-14-3 от 20.08.2015 г. Комисията е поискала от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД 

копия на тези анализи в случай, че такива са налични. С писмо с вх. № Е-13-14-3 от 

21.08.2015 г. дружеството е  посочило, че към настоящия момент такива анализи от страна на 

НЕК ЕАД не са изготвени, но дружеството има право да извърши проверка за потвърждаване 

на направената инвестиция и нейния размер до 2017 г., когато по силата на подписаното 

Споразумение възниква задължението за заплащането ѝ. „Контур Глобал Марица Изток 3” 

АД допълва, че точният размер на направената от него инвестиция ще може да се определи 

след проверка на място на отчетната документация, договорите за възлагане на управление 

на работите и ефективното им изпълнение върху четирите блока. В тази връзка се посочва, 

че към момента на подписване на Споразумението и преди 2017 г. за НЕК ЕАД това 

представлява уговорка между страните, по силата на която НЕК ЕАД ще заплати на „Контур 

Глобал Марица Изток 3” АД сума на направената инвестиция за SO2 и NOx Модернизацията 

в размер, който ще бъде верифициран чрез финансов и технически анализ от страна на НЕК 

ЕАД. 

Горната информация е потвърдена и от НЕК ЕАД в рамките на проведена работна 

среща, организирана по инициатива на Комисията с писмо с изх. № Е-13-14-3 от 20.08.2015 г.  

 

Споразумението предвижда следното: 

I. Изменение на СЗЕ 

1. Страните се договарят, че освен в случаите по чл. 2.1.5 и чл. 2.1.6. от 

Споразумението, от Датата на влизане в сила компонентите на Цената за плащане за 

мощност СРРеnе, СРРее и CPPle, както са определени в Приложение V към СЗЕ, ще бъдат 
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намалени, както следва: 

1.1. СРРеnе, приложим през 2015 г. (18.4771 EUR/MW) ще бъде намален с 15% и ще 

стане 15.7055 EUR/MW за Период на разполагаемост (Availability Period); 

1.2. СРРее, приложим през 2015 г. (1.5839 EUR/MW), ще бъде намален с 15% и ще 

стане 1.3463 EUR/MW за Период на разполагаемост; 

1.3. CPPle, приложим през 2015 г. (9.5653 EUR/MW), ще бъде намален с 15% и ще 

стане 8.1305 BGN/MW за Период на разполагаемост. 

2. Считано от 1 януари 2016 г., освен в случаите по чл. 2.1.5 и 2.1.6., до изтичането 

или прекратяването на СЗЕ, съгласно неговите условия, Плащането за мощност, посочено в 

параграф 1 „Плащане за мощност” на Приложение V към СЗЕ, ще се изчислява, както следва: 

 
                                                                                                                                                                   U=4     АР=АРрр 

СРрр = (СРРеnе + СРРее  x Ili/IIo + СРРle  x BIj/BI0) x ∑     ∑     ANCU,AP 
                                                                                                                                                                    U=1      AP=1  

 

където всички определения остават непроменени и в сила за остатъка от срока на действие 

на СЗЕ, съгласно определеното в Приложение V на СЗЕ, с изключение на следното: 
 

АР 
е Периодът на Разполагаемост, явяващ се период с 

продължителност от един час, а АРрр е броят на такива 

периоди на разполагаемост през Периода на Плащане рр. 

ANC U,AP 

е Разполагаемата Нетна Мощност в MW, която е на 

разположение от всеки блок U през всеки Период на 

Разполагаемост АР по време на Период на Плащане pp. 

СРРеnе 

е неподлежащият на ескалиране компонент в Евро на Цената 

за Мощност, който е договорен да бъде 15.7055 Euro/MW за 

Период на Разполагаемост и който се прилага от Датата на 

влизане в сила до края на оставащия Срок на СИЕ. 

СРРее 

е подлежащият на ескалиране компонент в Евро на Цената за 

Мощност, който е договорен да бъде 1.3463 Euro/MW за 

Период на Разполагаемост и който се прилага от Датата на 

влизане в сила до края на оставащия Срок на действие на 

СИЕ. 

CPPle 

е подлежащият на ескалиране компонент в български лева на 

Цената за Мощност, който е договорен да бъде 8.1305 

лв./MW за Период на Разполагаемост и който се прилага от 

Датата на влизане в сила до края на оставащия Срок на 

действие на СИЕ. 

BIo 

е стойността на българския инфлационен индекс на 

потребителските цени („BCI“)публикуван от НСИ, или 

индекси на правоприемници или издатели към 30 септември 

2014 г., която за тази цел е договорена да бъде 6,523.04 

(1995=100), както е публикувана на следния уебсайт: 

www.nsi.be при Статистически Данни - Макроикономическа 

Статистика - Инфлация и индекси на потребителски цени- 

Индекси на потребителски цени (CPI)  - CPI,  1995=100. 

Страните възнамеряват да използват българския 

инфлационен индекс за цените на производител („BPI”) в 

случай, че изчисляването на такъв индекс стане достатъчно 

надеждно и точно. Страните трябва да преглеждат точността 

и надеждността на BPI на 30 септември всяка Година и ако 

Страните, действайки разумно, се договорят относно 

http://www.nsi.be/
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точността и надеждността на BPI, той ще бъде използван 

вместо BCI за целите на това Споразумение от съответния 

следващ 1 януари и през всички следващи Календарни 

Години. Стойността на ВI0 трябва да бъде ревизирана за 

годината, през която B P I   се използва за първи път (и 

такава ревизирана стойност трябва да се използва при всички 

следващи години) и да се изчислява съгласно следната 

формула: 

 

ВI0 (ревизиран) = BPIy-1 x ВI0 (първоначален)/ BCI y-1 

 

където: 

 

BPIy -1 е стойността на BPI на 30 септември през годината, 

непосредствено предхождаща първата година, през която ще 

се ползва BPI; и 

 

BCIy-1 е стойността на BCI на 30 септември през годината, 

непосредствено предхождаща първата година, през която ще 

се ползва BPI (с базова дата 30 септември 2014 г.). 

 

BIi 

е стойността на BCI, публикувана от НСИ към 30 септември 

през Календарната Година преди началото на Календарна 

Година у, през която настъпва Период на Плащане pp. В 

случай че Страните се договорят да ползват BPI вместо BCI, 

както е описано по-горе, за всяка Календарна Година, през 

която ще се ползва BPI, BIj трябва да се изчислява с 

позоваване към същата базова дата, като тази, използвана 

при изчисляването на В1о(ревизиран). 

IIo 

е индексът на цени на производител в промишлеността (без 

строителството) за страните, които са членки на 

Икономическия и Валутен Съюз, както е публикувано от 

Европейската Централна Банка (за избягване на съмнение, 

понастоящем Таблица 4.2, колона 1 на Икономическия 

Бюлетин на Европейската Централна Банка, при рубрика 

Промишленост, цени на строителни работи и цени на 

имущество и включва забележката (2010 = m100), или 

индекси на правоприемници или издатели към 30 септември 

2014 г., който за тази цел е договорен да бъде 107 (2010 = 

100), съгласно публикуваното в месечния бюлетин от 

декември 2014 г. в таблица 2, на страница 146. 

IIi 

е индексът на цени на производител в промишлеността (без 

строителството) за страните, които са членки на 

Икономическия и Валутен Съюз, както е публикувано от 

Европейската Централна Банка (за избягване на съмнение, 

понастоящем Таблица 4.2, колона 1 на Икономическия 

Бюлетин на Европейската Централна Банка, при рубрика 

Промишленост, цени на строителни работи и цени на 

имущество и включва забележката (2010 = 100), или индекси 

на правоприемници или издатели към 30 септември през 

Календарната Година преди Календарна Година у, през 

която настъпва Период на Плащане pp. 
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3. Страните се договарят, че намалението на стойностите на компонентите CPPene, 

СРРее и CPPle от Цената за плащане за мощност (Capacity Payment Price) и използването на 

тези компоненти с редуцираните стойности за изчисляване на Плащането за Мощност, 

посочени по-горе, ще спре да се прилага само за периода, от Началната Дата до и не по-

късно от датата на постъпване по сметката на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, и/или на 

Депозитаря (където е приложимо) на цялата просрочена сума, посочена в “Известието за 

активиране на залога”, ако: 

 3.1. настъпи Случай на неизпълнение от страна на НЕК ЕАД, както е посочено в чл. 

13.4 (а) на СЗЕ - първо предложение, т.е. плащането на която и да е дължима сума по СЗЕ от 

НЕК ЕАД е просрочено за повече от тридесет (30) Дни; 

3.2. за да събере цялата просрочена сума, „Контур Глобал Марица Изток 3” АД е 

започнало процедура по изпълнение на залога, съгласно Договора за Залог между „Контур 

Глобал Марица Изток 3” АД и НЕК ЕАД от 1 февруари 2002 г. с измененията към него 

(„Договор за Залог”) чрез вписване на пристъпване към изпълнение на залога в ЦРОЗ към МП 

на България и в съответствие с Приложимото Законодателство и са информирали НЕК за 

това („Известие за активиране на залога”); и 

3.3. „Контур Глобал Марица Изток 3” АД е предприело всички мерки да упражни 

правата си по Залога, за да събере цялата просрочена сума, но въпреки това просрочената 

сума, посочена в Известието за активиране на залога, е останала неплатена изцяло или отчасти 

на датата, която се пада 3 (три) месеца след получаването от НЕК ЕАД на Известието за 

активиране на залога („Период на Събиране”);  

3.4. НЕК ЕАД е получило писмено известие от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, 

придружено от писмени доказателства, че просрочената сума, посочена в Известието за 

активиране на залога, не е била платена изцяло в рамките на Периода на събиране (датата на 

получаване на писменото уведомление – „Начална Дата”). Уведомлението от „Контур Глобал 

Марица Изток 3” АД до НЕК ЕАД трябва да бъде придружено от писмено потвърждение за 

сумите, събрани от Депозитаря (съгласно определеното в Договора за Залог) към датата на 

това уведомление, и претендираната от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД сума и 

декларация от CGME, че не е получила от НЕК всички просрочени суми, посочени в 

Известието за активиране на залога, в рамките на Периода на Събиране. 

4. Намалението на компонентите на Цената за плащане за мощност, указани в 

подточки 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 и използването на тези компоненти с редуцираните стойности за 

изчисляване на Плащането за Мощност съгласно 2.1.4 по-горе ще спре да се прилага от 

Началната Дата до и не по-късно от датата на постъпване по сметката на „Контур Глобал 

Марица Изток 3” АД и/или на Депозитаря (където е приложимо) на цялата просрочена сума, 

посочена в Известието за активиране на Залога („Периодът на временно прекъсване”). В 

случай на прехвърляне изцяло или отчасти на Признати Вземания (както са определени в 

Изменения Договор за Залог) от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД на трета страна по 

време на процедура по изпълнение на залога, съгласно член 44а от Закона за особени залози, 

намалените компоненти на Цената за плащане за мощност в под-клаузи 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 

по-горе ще се прилагат най-късно от датата, на която третата страна ще бъде длъжна да 

извърши плащане на цената, дължима за прехвърлените Признати Вземания, съгласно 

споразумението за прехвърляне, сключено между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и 

третата страна, независимо от това дали третата страна ще изпълни точно своите парични 

задължения на съответния падеж. 

5. През Периода на временно прекъсване, както е определен в чл. 2.1.6, Плащането за 

Мощност ще се изчислява чрез използване на формулата и определенията, посочени в 2.1.4., 

при следните базови стойности: 

- СРРеnе ще бъде18.4771 EUR/MW за Период на Разполагаемост; 

- СРРее ще бъде 1.5839 EUR/MW за Период на Разполагаемост; 

- CPPle ще бъде 9.5653 BGN/MW за Период на Разполагаемост. 
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При прегледа на посочените по-горе стойности на компонентите на Цената за 

плащане за мощност СРРеnе, СРРее и CPPle се установи наличието на техническа грешка при 

изписването на валутната единица на CPPle, приложима през 2015 г., а именно 9.5653 

EUR/MW (чл. 2.1.3 от Споразумението). Извод за горното се съдържа от дефиницията на 

този компонент, съдържаща се по-долу в Споразумението, съгласно която CPPle е 

подлежащият на ескалиране компонент в български лева на Цената за Мощност, който е 

договорен да бъде 8.1305 лв./MW за Период на Разполагаемост и който се прилага от Датата 

на влизане в сила до края на оставащия срок на действие на СЗЕ.  Правилното изписване на 

валутната единица на посочената стойност се съдържа в чл. 2.1.7., б. „iii” от Споразумението, 

където се посочва неговата базова стойност: „CPPle ще бъде 9.5653 BGN/MW за Период на 

Разполагаемост”.  

 

II. Модернизация във връзка с емисии на SO2 и NOx – капиталова инвестиция 

1. „Контур Глобал Марица Изток 3” АД декларира, че към датата на Споразумението 

изпълнява капиталова инвестиция за модернизации, съгласно изискванията на Европейското 

законодателство и Закона за чистотата на атмосферния въздух по отношение на емисиите на 

NOx и S02. Дружеството декларира, че това изискване представлява Промяна в 

Законодателството по смисъла на чл. 20.2. от СЗЕ 

2. В тази връзка Страните са договорили следните условия:  

2.1. НЕК ЕАД има задължението да плати на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД 

размера на инвестицията за S02 и NOx Модернизацията (изчислена от „Контур Глобал 

Марица Изток 3” АД на приблизително 17 милиона евро), установена в резултат на 

извършени от НЕК ЕАД правен, финансов и технически анализ, плюс възвръщаемост на 

така установената инвестиция при норма, както е посочена в новия тарифен модел, одобрен 

от КЕВР едновременно със или след одобрение на Споразумението и както следва да бъде 

изчислена, съгласно посоченото по-долу („Общ Размер на Инвестицията”). 

2.1.1. НЕК ЕАД има правото да извърши правен, финансов и технически анализ на 

S02 и NOx Модернизацията и на изчислението на нормата-на възвръщаемост на инвестицията. 

2.1.2. Нормата на възвръщаемост на установената инвестиция е платима на „Контур 

Глобал Марица Изток 3” АД от датата, на която съответната част от S02 и NOx 

Модернизацията бъде реално въведена в търговска експлоатация, съгласно договореното с 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД и НЕК ЕАД и както бъде установено от 

анализите по-горе до датата, на която НЕК изплати на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД 

Общия Размер на Инвестицията съгласно Споразумението. 

2.1.3 Общият Размер на Инвестицията следва да бъде платен от НЕК ЕАД на 

„Контур Глобал Марица Изток 3” АД при следните условия: 

(а) 10 (десет) милиона Евро ще бъдат платени не по-късно от 31 декември 2017 г.;  

(б) останалата сума от Общия Размер на Инвестицията ще бъде платена на 4 (четири) 

равни вноски, дължими на всеки шест месеца, като първата вноска трябва да бъде платена 

не по-късно от 30 юни 2018 г. 

3. За избягване на съмнение, плащането на Общия Размер на Инвестицията съгласно 

посочените условия ще бъде вместо коригирането на Общото Плащане, което „Контур 

Глобал Марица Изток 3” АД би получило като компенсация за инвестицията в SO2 и NOx 

Модернизацията по силата на чл. 20.2 от СЗЕ. При условие че „Контур Глобал Марица Изток 

3” АД получи изцяло Общия Размер на Инвестицията при посочените условия, „Контур 

Глобал Марица Изток 3” АД с настоящото се отказва от своите претенции за и свързани с 

коригирането на Общото Плащане съгласно чл. 20.2 от СЗЕ по отношение на SO2 и NOx 

Модернизацията. 

  

III. Поемане на задължение за плащане от НЕК ЕАД на просрочените суми и 

сключване на тристранно споразумение 

1. На или преди Датата на влизане в сила Страните се задължават да сключат 
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тристранно споразумение с „Мини Марица Изток” ЕАД („ММИ”), с което в частност ММИ 

освобождават „Контур Глобал Марица Изток 3” АД от нейните задължения по отношение на 

просрочените суми, дължими от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД на ММИ, посочени в 

Тристранното Споразумение („Просрочени плащания на „Контур Глобал Марица Изток 3” 

АД /„Контур Глобал Марица Изток 3” АД Overdue Payments”). Просрочените плащания на 

„Контур Глобал Марица Изток 3” АД ще се смятат за платени изцяло и ММИ няма да има 

повече претенции към „Контур Глобал Марица Изток 3” АД по отношение на тези 

просрочени суми.  

2. На или преди Датата на влизане в сила НЕК ЕАД се задължава да плати изцяло на 

„Контур Глобал Марица Изток 3” АД всички просрочени суми по отношение на Плащанията 

за Мощност (Capacity Payments), Плащанията за Енергия (Energy Payments) и 

Спомагателните Услуги (Ancillary Services), които са посочени във Фактурите, издадени от 

„Контур Глобал Марица Изток 3” АД на НЕК ЕАД към датата на подписване на 

Тристранното Споразумение („Просрочени плащания на HEK ЕАД/NEK EAD Overdue 

Payments”). 

 

IV. Предварителни условия за влизане в сила на измененията 

Представеното Споразумение регламентира дата на влизане в сила, обвързана с 

изпълнение на предварителни условия и крайна дата за тяхното изпълнение, както следва: 

Страните се договарят, че това Споразумение влиза в сила на датата, на която всички 

от долуизброените условия бъдат удовлетворени (“Дата на влизане в сила”): 

1. „Контур Глобал Марица Изток 3” АД е уведомило писмено НЕК ЕАД, че 

Кредиторите са дали съгласието си (в съответствие с Финансовите Документи) „Контур 

Глобал Марица Изток 3” АД и НЕК ЕАД да сключат това Споразумение; 

2. „Контур Глобал Марица Изток 3” АД е уведомило писмено НЕК ЕАД, че 

Регулаторът е одобрил условията на това Споразумение; 

3. Всяка страна е уведомила писмено другата, че е получила съответните 

корпоративни одобрения, за да може Споразумението и действията, предвидени в него, да 

бъдат сключени валидно и да бъдат обвързващи за страните; 

4. След изпълнение на горните условия НЕК ЕАД е изпълнило задължението за 

заплащане на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД на всички просрочени суми по 

отношение на Плащанията за Мощност, Плащанията за енергия и Спомагателните услуги, 

които са посочени във фактурите, издадени от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД на НЕК 

ЕАД към датата на подписване на Тристранното споразумение и Контур Глобал Марица 

Изток 3” АД е получило изцяло Просрочените Плащания от НЕК ЕАД, приспаднати с 

всички Просрочени Плащания на Контур Глобал Марица Изток 3” АД, и Тристранното 

Споразумение е подписано от всички страни и е в пълна сила и действие. 

5. НЕК ЕАД е представило на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД 

удовлетворително доказателство под формата на удостоверение или друг документ, издаден 

от Централния регистър за особените залози към Министерството на правосъдието на Р 

България, че заложното право в Специалната Сметка(и) на НЕК ЕАД и промяната в 

Признатите Вземания (както е определено в Изменения Договор за Залог) са вписани в 

съответствие с Приложимото Законодателство като първи по ред залог върху вземанията на 

НЕК ЕАД в такава Сметка(и) по Залога на НЕК ЕАД и върху Признатите Вземания в 

съответствие с Изменения Договор за Залог. 

6. Освен ако не е договорено друго между Страните, Споразумението ще бъде 

прекратено автоматично, ако Датата за влизане в сила не настъпи до 30.11.2015 г. 

Правомощията на Комисията да одобри новите клаузи в СЗЕ се свеждат до преценка, 

дали предложените изменения водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Комисията е 

обвързана със съдържанието на СЗЕ такова, каквото е било до настоящия момент и е 

задължена да се съобрази с него. Следователно даването на разрешение от Комисията е 
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обусловено от обстоятелството, доколко предложените изменения биха повлияли на 

финансовото състояние на страните по споразумението, в сравнение със съществуващото до 

момента положение. 

В случая тази преценка следва да бъде извършена по отношение на НЕК ЕАД, тъй 

като в качеството му на Купувач по СЗЕ поема задълженията за всички плащания по 

договора. 

След анализ на съдържанието на представеното Споразумение се установи, че цената 

за мощност, по която общественият доставчик заплаща разполагаемост на „Контур Глобал 

Марица Изток 3” АД е намалена с 15% за целия оставащ срок на СЗЕ, като общественият 

доставчик се задължава да плати на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД всички 

просрочени суми по отношение на Плащанията за Мощност, Плащанията за енергия и 

Спомагателните услуги, които са посочени във фактурите, издадени от „Контур Глобал 

Марица Изток 3” АД на НЕК ЕАД към датата на подписване на Тристранното споразумение. 

Предвиденото намалено плащане за мощност ще облекчи задълженията на НЕК ЕАД за 

задължително изкупуване на предоставената разполагаемост средно с около 39,3 млн. лв. 

годишно и 314,6 млн. лв. общо за оставащия период на СЗЕ, което ще подобри финансовото 

му състояние и ще намали текущия дефицит в дружеството.  

От друга страна, измененията на СЗЕ ще доведат до намаляване на просрочените 

вземания на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД 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. 

                                                                                                                            млн. лв. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

EBITDA 150,23 136,58 148,46 155,22 144,86 130,64 147,62 125,95 

EBIT 95,18 81,54 93,42 100,18 89,81 75,60 92,57 70,91 

EBT 70,57 60,07 75,24 85,44 78,68 68,23 89,16 70,73 

EАT 62,30 52,85 66,50 75,68 69,60 60,19 79,02 62,54 

 

Вътрешната норма на възвръщаемост на собствения капитал (IRR) за целия период на 

договора е намалена от 16,2% на 15,9%. Печалбата след данъци на дружеството за 

прогнозирания период е средно 66,1 млн. лв. 

По отношение на инвестицията за модернизация на ТЕЦ „Марица Изток 3” следва да 

се има предвид, че същата е извършена в изпълнение на изискванията на екологичното 

законодателство на Европейския съюз, в частност на Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността 

(комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), чиито норми са транспонирани в 

Закона за чистотата на атмосферния въздух. Посочената Директива установява норми за 

допустими емисии на серен диоксид и азотен окис за горивни инсталации, използващи 

твърди горива (въглища), поради което е приложима по отношение на произведената от ТЕЦ 

„Марица Изток 3” електрическа енергия. 

Съгласно чл. 20.2. от СЗЕ, в случай на промяна в закона, Общото плащане ще се 

коригира по споразумение между страните в степента, необходима да се осигури, че 

„Контур Глобал Марица Изток 3” АД е в същото финансово положение по СЗЕ, в каквото би 

било, ако такава промяна в закона не беше направена.  

Видно от горното, направената от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД инвестиция е 

резултат именно от такава промяна в закона, което налага и коригиране на Общото плащане 

по СЗЕ. Тази корекция налага промяна в ценообразуващите елементи, формиращи размера 

на Общото плащане по СЗЕ, която следва да бъде одобрена от Комисията преди нейното 

прилагане. 

Същевременно, посочената промяна е отразена в Споразумението, което в чл. 3.2.5. 

посочва, че плащането на общия размер на инвестицията за модернизацията на централата 
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ще бъде извършено вместо коригирането на Общото плащане, което „Контур Глобал 

Марица Изток 3” АД би получило като компенсация за инвестицията в SO2 и NOx 

Модернизацията по силата на чл. 20.2. от СЗЕ.  

Предвид горното, както и с оглед изявленията, съдържащи се в писмо с вх. № Е-13-

14-3 от 19.08.2015 г. на НЕК ЕАД и писмо с вх. № Е-13-14-3 от 21.08.2015 г. на „Контур 

Глобал Марица Изток 3” АД, към момента на подаване на искане с вх. № Е-13-14-3 от 

18.08.2015 г.  стойността на инвестицията за модернизация на ТЕЦ „Марица Изток 3”, както 

и размерът на нормата на възвръщаемост на капитала на тази инвестиция, не са окончателно 

договорени между страните. Подписаното между тях Споразумение в частта по чл. 3 

представлява поет от НЕК ЕАД предварителен ангажимент да заплати на „Контур Глобал 

Марица Изток 3” АД направената инвестиция за SO2 и NOx Модернизацията в размер и при 

норма на възвръщаемост, които ще бъдат предмет на допълнителни преговори между 

страните в резултат от извършен от страна на НЕК ЕАД правен, финансов и технически 

анализ. Следователно, частта от споразумението и съответно тарифният модел, които 

визират размера на инвестицията и нормата на възвращаемост, не са предмет на разглеждане 

в настоящото производство, тъй като следва да бъдат представени за допълнително 

одобрение от Комисията след тяхното верифициране от НЕК ЕАД и постигането на 

окончателно съгласие между страните. Представените по-горе изводи са извършени въз 

основа на съпоставка между прилагания към настоящия момент и постъпилия с искане с вх. 

№ Е-13-14-3 от 18.08.2015 г. финансови модели.  

От направения анализ и предвид обстоятелството, че преценката на Комисията е 

обвързана с вече съществуващите клаузи на подписаното споразумение се налага извод, че 

предвидените изменения в СЗЕ не водят и не могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на страните по споразумението. 

С оглед на изложеното по-горе може да се приеме, че предвид намалението на 

плащането за мощност, договорените клаузи в Споразумението са по-благоприятни за НЕК 

ЕАД в сравнение с действащото 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 в електроенергийната 

система. 

 

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. Одобрява подписаното на 14.08.2015 г. между „Контур Глобал Марица Изток 3” 

АД и „Национална електрическа компания” ЕАД Споразумение за изменение на 

Споразумение за изкупуване на електроенергия, сключено на 13.06.2001 г., приложено 

към искане с вх. № Е-13-14-3 от 18.08.2015 г. и потвърдено с писмо с вх. № Е-13-14-3 от 

19.08.2015 г. 

 

2. Указва на „Национална електрическа компания” ЕАД след изготвяне на 

правен, финансов и технически анализ по чл. 3.2.2. от Споразумението да представи 

копие на същите в Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 

3. Указва на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД да представи за одобрение в 

Комисията за енергийно и водно регулиранe окончателния размер на инвестицията за 
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модернизация на ТЕЦ „Марица Изток 3” и на нормата на възвръщаемост на капитала 

на тази инвестиция, след  уточняване с „Национална електрическа компания” ЕАД. 

 
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) 


