ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8-10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ Ц – 03
от 01.02.2010 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 01.02.2010 г., като разгледа Доклад с вх. № ЕДК–6/14.01.2010 г., във връзка с подадено заявление с вх. № Е-13-12-10/28.10.2009 г. на
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за изменение на утвърдената му цена, по която
дружеството продава електрическа енергия на обществения доставчик, считано от
01.01.2010 г., както и за даване на разрешение за удължаване срока на действие на
сключеното между “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и “Национална електрическа
компания” ЕАД Споразумение за изкупуване на електрическа енергия, одобрено с
решение № Р-017/23.08.2004 г. на ДКЕВР и събраните данни при проведеното на
26.01.2010 г. открито заседание, установи следното:
С Решение № Ц-23/25.06.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.07.2009 г. комисията е
утвърдила на “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД цена за енергия без ДДС, по която дружеството
продава електрическа енергия на обществения доставчик в размер на 40.50 лв./МВтч и
изменение на елемента CPPene, представляващ компонента на цената за разполагаемост, в
размер на 21.38 лв./МВтч.
Със заявление с вх. № Е-13-12-10/28.10.2009 г. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД е поискало
изменение на утвърдената му цена за енергия в размер на 38.50 лв./МВтч (без ДДС), считано
от 01.01.2010 г. Към заявлението са приложени обосновка за исканата промяна и финансов
модел.
Посочените стойности на елементите, формиращи цената за енергия са следните:
1. EPPy (стойността на елемента от цената за енергия, отразяващ променливите
разходи за експлоатация и поддръжка) – 3.47 лв./МВтч;
2 FPpp (стойността на елемента от цената за енергия, отразяващ променливите разходи
за горива) – 32.22 лв./МВтч;
3 LPpp (стойността на елемента от цената за енергия, отразяващ променливите разходи
за варовик) – 1.94 лв./МВтч;
4 WPpp (стойността на елемента от цената за енергия, отразяващ променливите
разходи за извозване на отпадъци) – 0.87 лв./МВтч.
Заявителят е представил информация за извършени плащания за мита, консултантски
услуги, справка за допълнителни разходи по инвестиционната програма за периода 2009 г. –
2010 г. , инвестиционна програма за периода 2010 г. – 2014 г. и копие на договори и фактури
към тях.
От друга страна, със свое решение № Р-017/23.08.2004 г. ДКЕВР е дала разрешение на
“Национална електрическа компания” ЕАД да сключи Споразумение с “ТЕЦ Марица Изток
2” ЕАД за изкупуване на електрическа енергия, което е със срок на действие от 5 години,
считано от 01.01.2005 г. до 31.12.2009 г. Споразумението е сключено на 14.09.2004 г.
С писмо вх.№ Е-13-01-52/19.12.2009 г. “Национална електрическа компания” ЕАД е
изразило съгласието си за подписване на анекс към посоченото Споразумение за изкупуване
на електроенергия за удължаване на срока на неговото действие до 30.06.2010 г., като с
писмо вх. № към Е-13-01-52/06.01.2010 г. общественият доставчик е представил проект на
този анекс, запазвайки останалите клаузи и всички промени, които до момента на
подписване на анекса страните са договорили.

Съгласно изложените обстоятелства, “Национална електрическа компания” ЕАД и
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД са сключили Споразумение за изкупуване на електрическа
енергия след получено разрешение от ДКЕВР, във връзка с осъществяване правомощието на
комисията да разрешава извършването на определен вид сделки по реда на Закона за
енергетиката и свързаната с неговото прилагане НЛДЕ. Сключеното между двете дружества
споразумение представлява дългосрочен договор по смисъла на чл. 82, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ,
т.е. в хипотезата, при която ДКЕВР следва да даде разрешение за сключването на договори
за изкупуване на електрическа енергия, които са със срок по-дълъг от една година (в случая
Споразумението е за срок от 5 години).
След постъпването на заявление с вх. № Е-13-12-10/28.10.2009 г. от “ТЕЦ Марица
изток 2” ЕАД, ДКЕВР следва да прецени как да бъдат уредени отношенията на заявителя и
“Национална електрическа компания” ЕАД, с оглед на факта, че сключеното и одобрено от
ДКЕВР Споразумение за изкупуване на електрическа енергия между двете дружества има
действие до 31.12. 2009 г., тъй като това е краят на периода, изтичащ на петата година от
датата на финансовото осигуряване на проекта. Според чл. 13.2. от Споразумението
страните може да удължат срока на неговото действие за нов 5-годишен период, в случай на
възможност съгласно действащото законодателство и разрешение от страна на регулаторния
орган. Начинът, по който е формулиран този текст на Споразумението, дава възможност да
се тълкува като необходимост от наличие на следните предпоставки, за да бъде удължен
срока на Споразумението:
- съответни законови разпоредби, които позволяват удължаването на срока и
- разрешение от страна на ДКЕВР по реда на ЗЕ, НЛДЕ и НРЦЕЕ;
По отношение на разпоредбата от Споразумението между дружествата, даваща
възможност за удължаване срока на неговото действие за нов 5-годишен период, следва да
се има предвид, че постигането на съгласие за срока и неговата продължителност зависи
единствено от волята на страните и няма нормативна разпоредба, която да не позволява да
бъде договорен и по-кратък срок, ако насрещните волеизявления на дружествата в тази
насока съвпадат.
Представеният от “Национална електрическа компания” ЕАД проект на подписано
допълнително споразумение с „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за продължаване срока на
Споразумението за изкупуване на електроенергия от 14.09.2004 г. (в сила от 01.01.2005 г.)
до 30.06.2010 г., няма статут на отделен нов договор, а е във връзка със сключеното вече
Споразумение. С това допълнително споразумение се предвижда единствено удължаване на
срока за изкупуване на електрическата енергия. Предвид посоченото обстоятелство е налице
хипотезата, при която се изменя договор, чието сключване е следвало да бъде и е разрешено
от ДКЕВР. В тази връзка и отчитайки факта, че с удължаването срока на Споразумението с
още 6 месеца, е налице изменение на дългосрочен договор, то и сключването на това
допълнително споразумение следва да се разреши от ДКЕВР, на основание чл. 82, ал. 1, т. 2
от НЛДЕ.
В заявлението за изменение на цената за електрическа енергия, „ТЕЦ Марица Изток 2”
ЕАД предлага намаляване на цената за електрическа енергия, като обосновава предложението
си с по-добрата ефективност и по-нисък относителен разход на гориво предвид завършилите
през 2009 г. рехабилитации и модернизации на блокове от 1 до 4. С повишената ефективност
на блоковете дружеството прогнозира намаляване на стойността на елемента на цената на
енергията FPpp, отразяващ променливите разходи за горива – лигнитни въглища и мазут от
34,22 лв./МВтч на 32,22 лв./МВтч.
При отчитане СРУГ нето на централата за базовата 2008 г. и на действащата утвърдена
цена на въглищата от „Мини Марица изток” ЕАД 74,56 лв./туг, заложена и в изчислителния
модел на дружеството представен към заявлението за цена, елементът на цената за енергията
FPpp възлиза на 31,50 лв./МВтч. При прогнозен елемент на цената на енергията FPpp 32,22
лв./МВтч пресметнатият по данни на дружеството прогнозен СРУГ нето възлиза на 421,71
гуг/кВтч или с 8,17 гуг/кВтч (1,97 %) по-висок от отчетния за базовата 2008 г.
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С оглед посочените обстоятелства, са налице следните изводи:
1. Въз основа на приложените обосновка и налични прогнозни данни към заявлението на
дружеството за утвърждаване на цена за енергия, на изложеното по-горе и предвид възможно
известно увеличение на електрическата енергия за СН от работата на нововъведените в
експлоатация СОИ, стойността на елемента FPpp в цената на енергията от 01.01.2010 г. може
да бъде определена на 32,07 лв./МВтч при СРУГ нето 419,75 гуг/кВтч.
2. За останалите елементи на цената на енергията съгласно т. 2 на Приложение № 15 към
Споразумението с “Национална електрическа компания” ЕАД – EPPy, отразяващ
променливите разходи за експлоатация и поддръжка на стойност 3,47 лв./МВтч; LPpp,
отразяващ променливите разходи за варовик на стойност 1,94 лв./МВтч и WPpp, отразяващ
променливите разходи за извозване на отпадъците на стойност 0,87 лв./МВтч, дружеството не
предлага изменения. Тези елементи на цената за електрическа енергия са утвърдени с
Решение № Ц-23 от 25.06.2009 г., като са съобразени с разходите за експлоатация и
поддръжка и разходите за варовик за нововъведените в експлоатация СОИ и са потвърдени
от дружеството в заявлението за изменение на цената за енергия от 01.01.2010 г.
Предвид представените в т. 1 и т. 2 компоненти на регулираната от ДКЕВР цена за
енергия на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД съгласно т. 2 на Приложението на действащото
Споразумение с “Национална електрическа компания” ЕАД, цената на електрическата
енергия на дружеството от 01.01.2010 г. може да бъде определена на 38,35 лв./МВтч.
Отчетената нетна печалба към 30.9.2009 г. е в размер на 87 818 хил.лв., а за същия
период от предходната година – финансовия резултат е печалба в размер на 31 034 хил.лв.
Приходите от продажби нарастват от 365 061 хил.лв. на 425 834 хил.лв. или с +16,65%.
Разходи за оперативна дейност също нарастват от 325 496 хил.лв. на 331 470 хил.лв. или
около +1,84%. Основен дял имат разходите за горива 50% (променливите разходи), следвани
от разходите за персонал, амортизации, външни услуги и други разходи.
От направения анализ на информацията, съдържаща се в представения баланс към
30.09.2009 г. са изчислени няколко основни показатели, които ще окажат влияние върху
крайния финансов резултат за текущата финансова година и респективно върху общото
финансово състояние на дружеството, а именно:
1. Съотношението краткотрайни активи/краткотрайни пасиви е 1,25 и се повишава
спрямо предходния отчетен период. Стойностите на този показател определят възможността
на дружеството да обслужва оперативната си търговска дейност, а именно не би следвало да
изпитва затруднения при посрещане на всички плащания.
2. Съотношението собствен капитал/дълготрайни активи е 0,57, което на практика
означава, че дружеството не разполага със свободен собствен финансов ресурс за
финансиране дълготрайните си активи. Необходимо е финансирането на разходи с
инвестиционен характер да се осъществява с привлечен капитал.
3. Съотношението собствен капитал/дълготрайни и краткотрайни пасиви е 0,92,
спрямо 0,72 към края на деветмесечието на 2008г., което е индикатор за намаляване на
задлъжнялостта и повишаване на финансовата стабилност.
На откритото заседание, проведено на 26.01.2009г. на основание чл. 13,ал.2,т.2 от ЗЕ е
разгледан доклад на дирекции “Електроенергетика”, “ИАРП” и “Правна” относно изменение
на утвърдената цена за енергия на „Марица Изток 2” ЕАД. Обсъдени са предложените от
работната група корекции на елементите на цената за енергия, както и необходимостта от
продължаването на срока на споразумението за изкупуване на електрическа енергия за срок
от шест месеца. Дружеството не възрази по отношение на направените корекции. Относно
мотивите за удължаване срока на споразумението, заявителят обоснова предложеното
изменение с необходимостта от изравняване на началната дата на регулаторния период на
дружеството с тази на останалите производители на електрическа енергия.
С оглед на извършеният цялостен анализ, комисията приема, че в цената на
електрическата енергия е необходимо да се направят съответните корекции, изразяващи се в
намаление на елемента на цената на енергия FPpp от 34,22 лв./МВтч на 32,07 лв./МВтч,
резултат от намаление на прогнозната стойност на нетния СРУГ от 421,71 гуг/кВтч на
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419,75 гуг/кВтч., както и на разходите за варовик и транспорт на шлама. В резултат на
извършените корекции цената за електрическата енергия се променя от 40,50 лв./МВтч, без
ДДС на 38,35 лв./МВтч, без ДДС.
Запазването на визираната положителна тенденция за постигане на по-високи
финансови резултати, а също и отчитане на по-добра балансова структура от „ТЕЦ
Марица Изток 2”ЕАД към края на финансовата година, ще доведе до значително подобро общо финансово състояние спрямо предходната година. Също така,
удължаването на срока на сключеното с “Национална електрическа компания” ЕАД
Споразумение за изкупуване на електрическа енергия с 6/шест/ месеца, няма да доведе
до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на
дружеството.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 30, ал. 1, т. 1 от
Закона за енергетиката, във връзка с чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените
на електрическата енергия и чл. 21, ал. 1, т. 19 от Закона за енергетиката, във връзка с
чл. 82, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Разрешава на ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД и “Национална електрическа
компания” ЕАД да сключат допълнително споразумение за удължаване на срока до
30.06.2010 г. на одобреното с решение № Р-017/23.08.2004 г. на ДКЕВР Споразумение за
изкупуване на електроенергия;
2. Утвърждава на „ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД цена за енергия без ДДС, по която
дружеството продава електрическа енергия на обществения доставчик, в размер на
38,35 лв./МВтч, считано от 01.01.2010 г.;
3. Удължава регулаторния период на цената за разполагаема мощност на „ТЕЦ
Марица Изток 2”ЕАД до 30.06.2010 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14
(четиринадесет) дневен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/А. Семерджиев/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/Е. Савева/
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