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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Р-016 
от 23.08.2004 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание на 23.08.2004 г., след преглед на приложените документи  
по преписка № 13/2004 г., образувана по заявление с вх. № ЗЛР-Р-13/23.06.2004 г. на 
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за даване на разрешение по чл. 21, т. 19 от Закона за 
енергетиката за сключване на договор за кредит с “Булбанк” АД и свързаните с него 
обезпечения, установи следното: 
 

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 – “Изграждане на сероочистващи инсталации 
за блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица изток 2” и “Рехабилитация на блокове 1 до 4,  
изграждане на сероочистващи инсталации за същите блокове и реконструкция на турбини 
№ 5 и 6”. 

Общата стойност на първия 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. 
Поради това, че към момента все още не са финализирани преговорите между страните по 
заемното споразумение, комисията ще се произнесе по направеното искане след тяхното 
приключване. 

Общата стойност на втория 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 
международно сътрудничество. С решения № Р-011/09.07.2004 г. ДКЕР е разрешила 
сключването на договор за кредит с Японската банка за международно сътрудничество. 
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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 от 
“Национална електрическа компания” ЕАД, като обезпечение в полза на“Булбанк” АД.  

С решение по Протокол № РД01/172 от 09.07.2004 г., министърът на енергетиката 
и енергийните ресурси в качеството му на упражняващ правата на държавата като 
едноличен собственик на капитала на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, на основание чл. 12, т. 
12 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 
държавно участие в капитала, е разрешил сключването на договор за кредит с “Булбанк” 
АД. 

В представения проект на договор за кредит с “Булбанк” АД е определена годишна 
лихва в размер, както следва: за гратисния период- шестмесечен LIBOR плюс 2.23% 
надбавка, за останалия период на кредите- шестмесечен LIBOR плюс 2% надбавка. Срока 
на кредите е 10 години с 2 години гратисен период. Предвидена е наказателна лихва при 
просрочие в размер на горепосочените лихви за съответните периоди плюс 1.5% годишно. 
Лихвата при предсрочно погасяване е в размер на 1% от предсрочно погасената сума. 
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ще заплати такса за управление на кредите в размер на 0.5% 
от стойността на кредите еднократно-175 000 евро. Погасяването на кредита ще се 
извърши през срока на гратисния период на 4 последователни, шестмесечни вноски, а за 
останалия срок кредита ще се погасява на 16 последователни, шестмесечни вноски. 

За обезпечение на изпълнението на задълженията си по договора за кредит с 
“Булбанк” АД, “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ще учреди в полза на банката особен залог 
върху настоящи и бъдещи вземания от “НЕК” ЕАД по договори за изкупуване на 
електрическа енергия и мощност в размер на 35 000 000 евро главница и произтичащите 
по договора с банката лихви. 

Видно от представения от “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД одитиран финансов отчет, 
през 2003 г. дружеството отчита печалба в размер на 10 672 хил. лв. Размерът на 
собствения капитал е 313 704 хил. лв. или 90,65% от общия капитал, а на привлечения 
капитал- 32 360 хил. лв.  

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, проекта на Споразумение 
за изкупуване на електроенергия, проект на договор за кредит с “Булбанк” АД и проект на 
договор за особен залог със същата банка и придружаващите ги документи, с основание 
може да се приеме, че сключването и поемането на задълженията от страна на “ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД по двата договора с “Булбанк” АД няма да доведе до нарушаване на 
сигурността на снабдяването, вследствие на свръхзадлъжнялост на енергийните 
предприятия. 

 
 
Предвид гореизложеното и 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, 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Разрешава на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със  седалище и адрес на 
управление: Република България, село Ковачево, община Раднево, област Стара 



 3

Загора, БУЛСТАТ 123531939, данъчен номер 1243920376, регистрирано с решение 
на Старозагорския окръжен съд по ф. д. № 2591/2000 г.,  

да сключи с “Булбанк” АД договор за кредит в размер на 35 000 000 евро 
и договор за особен залог в полза на “Булбанк” АД върху настоящи и бъдещи 
вземания от “НЕК” ЕАД по договори за изкупуване на електрическа енергия и 
мощност в размер на 35 000 000 евро главница и произтичащите по договора с 
банката лихви. 

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

Върховния административен съд.  
 


