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Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

№ Ц – 028 

от  30.12.2004 г. 

 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание, проведено на 30.12.2004 г., след разглеждане на заявлението на 
“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с вх. № 13-12-17/14.12.2004 г.  за утвърждаване на 
цената, по която дружеството продава електрическа енергия на обществения 
доставчик, считано от 01.01.2005 г., доклада по преписката и събраните по време на 
откритото заседание за разглеждане на заявлението данни, установи следното: 
  
 

С Решение № Ц-011 от 30.06.2004 г. ДКЕР е утвърдила на ТЕЦ “Марица Изток 2” 
ЕАД цена за енергия в размер на 27.61 лв./МВтч. и цена за разполагаемост в размер на 
11.36 лв./МВтч. С решение  № Ц-021 от 25.10.2004 г. ДКЕР е утвърдила изменение на 
цената за разполагаемост  в размер на 14.24 лв./МВтч, считано от 01.10.2004 г. 
Утвърдените цени в цитираните решения са в сила до 31.12.2004 г. 

Със заявление с вх. №13-12-17/ 14.12.2004 г. дружеството е предложило на ДКЕР 
да утвърди, в сила от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., цена за разполагаемост в размер на 
23,58 лв./МВтч и цена за електрическа енергия - 29,33 лв./МВтч, при следните стойности 
на отделните елементи за образуване цената за енергия: 

- EPPy – елемент на цената за енергия за всяка календарна година, който 
отразява променливите разходи за експлоатация и поддръжка в размер на 3.28 лв./Мвтч; 

- FPpp – елемент на цената за енергия за всяка календарна година, който 
отразява променливите разходи за горива в размер на 24.37 лв./Мвтч; 

- LPpp - елемент на цената за енергия за всяка календарна година, който 
отразява променливите разходи за варовик в размер на 1.02 лв./Мвтч; 

- WPpp - елемент на цената за енергия за всяка календарна година, който 
отразява променливите разходи за извозване на отпадъците  в размер на 0.66 лв./Мвтч; 
 Предложението на дружеството за утвърждаване на посочените цени е направено 
във връзка с подписано на 14.09.2004 г. с “НЕК” ЕАД петгодишно споразумение за 
изкупуване на електроенергия. 
 
 

С решение Р-017/23.08.2004 г. ДКЕР е разрешила на “НЕК” ЕАД да сключи 
цитираното споразумение. С т.II oт решението комисията е утвърдила елементите, техния 
размер и начините за изчисляване и изменение на цената за мощност и на цената за 
енергия, така както е предвидено в чл.11, т. 1, 2 и Приложение № 15 от споразумението. Т. 
II oт решение Р-017/23.08.2004 г. влиза в сила от датата на влизане в сила на 
споразумението за изкупуване на електроенергия между “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и 
“НЕК” ЕАД. Според чл.2.1 от споразумението, то влиза в сила от датата на приключване 
на финансовото осигуряване на проекта за рехабилитация на централата.  В допълнение 
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към  заявление с вх. №13-12-17/ 14.12.2004 г. с писмо от 28.12.2004 г. “ТЕЦ Марица Изток 
2” ЕАД е представило доказателства, от които е видно, че  условията, необходими за  
финансовото осигуряване на проекта са изпълнени. Следователно споразумението е в сила 
и  цените за мощност и за енергия, по които дружеството продава електрическа енергия на 
обществения доставчик трябва да се определят в съответствие с неговите разпоредби. 

Със заявлението  “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД е предложило на ДКЕР да утвърди 
стойност на СРРle, представляващ един от елементите на цената за мощност по 
цитираното споразумение, в размер на 3.75 лв./МВтч. Предложената стойност се  
различава от стойността на СРРle, посочена в споразумението и утвърдена от ДКЕР с Р-
017/23.08.2004 г. Според Приложение 15, т.1 от споразумението за изкупуване на 
електроенергия с “НЕК” ЕАД СРРle отразява частта от ремонтната програма, която е под 
формата на разходи и е договорен  в размер на 3.59 лв./МВтч. 

Направеното със заявлението предложение представлява по своята същност 
заявление за изменение на цената за мощност по сключеното с “НЕК” ЕАД споразумение. 
Според т.II,3 от решение Р-017/23.08.2004 г.на ДКЕР това изменение се извършва по 
предвидения  в чл.11, т.2 от споразумението начин. В  чл.11, т.2  е посочено, че страните 
се задължават да си сътрудничат своевременно по между си и с регулаторния орган във 
връзка с изпълнението на корекция в общото плащане ( или на елемент от него), която 
може да е необходима съгласно положенията на това споразумение. Следователно, за да 
породи правни последици, всяко измение в размера на цената за енергия и/или цената за 
мощност трябва да бъде изрично договорено между страните и одобрено от регулатора. 
Необходимостта от подписване на допълнително споразумение между страните се налага 
от факта, че всяко споразумение за изкупуване на електрическа енергия за срок по-дълъг 
от една година подлежи на разрешаване от  ДКЕР на основание чл.21, т.19 от Закона за 
енергетика във връзка с чл.82, ал.1, т.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енргетиката. Със същата сила това важи и за всяко последващо изменение на такова 
споразумение, тъй като комисията следва отново да прецени дали то няма да доведе до 
нарушаване сигурността на снабдяването, вследствие прекомерна задлъжнялост на 
страните. Поради тази причина ДКЕР може да утвърди предложеното със заявлението на 
“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД изменение на стойността на елемента СРРle само след 
представяне на сключено с “НЕК” ЕАД съответно споразумение. 

Според т.II от решение Р-017/23.08.2004 г.на ДКЕР размерът на цената за мощност,  
която “НЕК” ЕАД трябва да заплаща на  “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД във връзка с 
влизането на споразумението в сила, се определя в зависимост от посочените в 
споразумението ценообразуващи елементи. В Приложение 15, т.1 от споразумението, са 
посочени  конкретните стойности на всеки един от тези елементи, поради което ДКЕР не 
следва да се произнася допълнително по общия размер на цената за мощност. 

 
 
Елементите за определяне на цената за енергия, дължима от “НЕК” ЕАД съгласно 

споразумението за изкупуване на електроенергия са посочени в т. 2 от Приложение № 15 
на   споразумението за изкупуване на електроенергия. Предложените от заявителя 
стойности на отделните елементи подлежат на утвърждаване от ДКЕР за период от една 
година на основание  т. II, 4.2  от решение Р-017/23.08.2004 г. Посочените в заявлението 
стойности на отделните елементи са обосновани и подкрепени с необходимия 
доказателствен материал. Поради това направеното предложение за утвърждаване на цена 
за енергия в размер на 29.33 лв./МВтч за 2005 г. може да бъде утвърдено. 

 
 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за 
енергетиката във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за регулиране на цените на 
електрическата енергия, Р-017/23.08.2004 г. на ДКЕР и Споразумение за изкупуване 
на електроенергия от 14.09.2004г., 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Утвърждава на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД цена за енергия, по която 
енергийното предприятие да продава електрическа енергия на обществения 
доставчик, в размер на 29.33 лв./МВтч, считано от 01.01.2005 г.  до 31.12.2005 г. 
 
В утвърдената цена не е включен данък върху добавената стойност. 
 
 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 
Върховния административен съд. 


