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Р Е Ш Е Н И Е                               

 

№ Ц –001 

от  14.01.2008 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

 

 

на закрито заседание, проведено на 14.01.2008 г., след като разгледа заявление с вх. № 

Е-13-15-14/30.10.2007 г. на „ТЕЦ Варна”ЕАД за изменение на утвърдената му цена за 

разполагаемост и събраните данни и доказателства от проведеното на 08.01.2008 г. 

открито заседание за разглеждане на преписката, установи следното: 

 

 

Със заявление с вх. № Е-13-15-14/30.10.2007 г. „ТЕЦ Варна”ЕАД е поискало изменение на 

утвърдената му цена за разполагаемост в размер на 8.92 лв./МВтч, без ДДС, в сила от 

06.10.2007 г. След проведеното открито заседание за разглеждане на преписката, дружеството е 

коригирало своето искане, като е предложило да му бъде утвърдена цена в размер на 9.06 

лв./МВтч, в сила от 01.10.2007 г. 

С решение № Ц – 018/28.09.2006 г. комисията е утвърдила на “ТЕЦ Варна” ЕАД цена за 

разполагаемост, по която дружеството продава студен резерв на “НЕК” ЕАД в размер на 7,94 

лв./МВтч. В решението комисията е посочила, че регулаторния период за прилагане на тази цена 

започва от датата на влизане в сила на Договора за продажба на допълнителни услуги и студен 

резерв, сключен с обществения доставчик. Тази дата в конкретния случай е 06.10.2006 г. 

Следователно от 06.10.2006 г. е в сила и утвърдената от комисията с горецитираното решение 

цена за разполагаемост, по която дружеството продава студен резерв на “НЕК” ЕАД.  

Цената за разполагаемост на “ТЕЦ Варна” ЕАД се определя в съответствие с Наредбата за 

регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) и Насоките за регулиране на 

българските електропроизводствени дружества (Насоките), приети с протоколно решение № 

137/17.10.2005 г. на ДКЕВР. От текста на  т. 23 във връзка с т. 22 от Насоките е видно, че 

комисията е приела продължителността на регулаторния период за цената за разполагаемост на 

“ТЕЦ Варна” ЕАД да бъде еднаква с продължителността на действие на самия договор за студен 

резерв, а именно 5 години. По силата на  букви е) и ж) на т. 23 този регулаторен период е 

разделен на пет ценови периода, всеки от които с продължителност от една година. След 

изтичането на първия ценови период, респективно на всеки следващ период, утвърдената цена за 

разполагаемост следва да се коригира в съответствие с условията  на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от 

НРЦЕЕ и по реда на т. 23, б. „ж” и б. „з” от Насоките.  

 Предложената от дружеството цена за разполагаемост е изчислена, като е приложена 

пряко формулата в Насоките по отношение на корекцията с инфлационния индекс, намален с 
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коефициент на ефективност. Към така преизчислената цена е прибавен допълнителен ценови 

елемент от 0.31 лв./МВтч, който отразява възвръщаемост върху въведените активи в 

експлоатация за периода от 2006 г. до момента на подаване на заявлението, при годишна 

разполагаемост от  9 320 570 МВтч. Приетите и въведени от дружеството в експлоатация 

инвестиционни обекти са на стойност 16 896 хил.лв., като същите са с инвестиционен характер 

и представляват изградени, монтирани и подменени машини и съоръжения с дългосрочен 

технически и икономически живот на придобитите активи. Предвид изискванията на т. 26 от 

Насоките, изградените и придобити инвестиционни обекти представляват конкретни 

подобрения в дейността на производителя за подобряване на ефективността и надеждността на 

производството и контрола на екологичните емисии. В изпълнение на изискване по същата 

точка от Насоките дружеството е представило и сроковете на завършване и въвеждане на 

отделните обекти в експлоатация за периода от януари 2006 г. до 30 септември 2007 г. В 

съответствие с т. 26 от Насоките ДКЕВР одобрява направените инвестиции след представянето 

на обосновка относно постигнати конкретни подобрения в дейността на дружеството. В тази 

връзка „ТЕЦ Варна ” ЕАД е представило обосновка за всяка инвестиция и за постигнатия от нея 

ефект. 

Тъй като първият ценови период на цената за разполагаемост изтича на 06.10.2007 г., 

приложимия инфлационният индекс включва периода октомври 2006 - септември 2007 г. , а 

именно 11,74%. Индексът на инфлация ще се прилага чрез цената за следващия ценови период, 

намален с коефициент на ефективност от 1,5%. Икономическият смисъл на коефициента на 

ефективност  се изразява в това, че ДКЕВР приема за възможно подобряване на ефективността 

на разходите на дружеството през следващия ценови период над общия индекс на инфлацията. 

Прилагането на инфлационен индекс за периода октомври 2006 г. – септември 2007 г. е 

обосновано поради това, че за всеки от ценовите периоди след първия ще се извършва корекция 

на цената с инфлационен индекс, като нейното предназначение е да актуализира тези разходи 

на дружеството, които са в пряка зависимост от инфлацията за периода на прилагането на 

цената. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 2 от НРЦЕЕ, инфлационният индекс се прилага 

само за разходите на дружеството, които се влияят от него. 

Предвид гореизложеното, при утвърждаване на цена за разполагаемост за следващия 

ценови период комисията е извършила следните корекции: 

 1. Изменение на утвърдените условно-постоянни разходи на дружеството с индекса на 

инфлацията за предходният отчетен период октомври 2006 г. – септември 2007 г., а именно 

11,74%, намален с коефициента за ефективност от 1,5% и  

 2. Включване към цената за разполагаемост на допълнителна съставка, отразяваща 

възвръщаемост на въведените в експлоатация активи  и допълнителни разходи за амортизации, 

а именно: 

- въведени в експлоатация инвестиционни обекти за периода 01.2006 г. – 30.09.2007 

г. в размер на 16896 хил. лв.; 

- норма на възвръщаемост в съответствие с чл. 23, б. ”г” от Насоките - 12% върху 

стойността на инвестициите  или възвръщаемостта е 2 027,5 хил.лв.;  

- разходи за амортизации, определени на база полезен срок на използване на активите 

-20 г. за едногодишен период  в размер на 843,3 хил.лв.; 

На базата на изчислените по-горе елементи, приносът на инвестициите за увеличаване 

на цената е 0,35 лв./МВтч, определен на база разполагаемост утвърдена с решение № Ц – 

066/28.06.2007 г.  8 171 080 МВтч. 

 

В резултат на посочените по-горе корекции, предложената от дружеството цена за 

разполагаема мощност се променя от 9,06 лв./МВтч (без ДДС) на 8,72 лв./МВтч (без ДДС). 

 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия 
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във връзка с т. 23, б. „ж” и б. „з” от Насоките за регулиране на българските 

електропроизводствени дружества, 

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Утвърждава изменение на утвърдената на „ТЕЦ Варна” ЕАД цена за разполагаема 

мощност в размер на 8,72 лв./МВтч (без ДДС), считано от 06.10.2007 г. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок.  

 

 

 

 

 


