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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 026 

от 29.07.2013 г. 

 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 29.07.2013 г., като разгледа доклад вх.  

№ Е-Дк-337/18.07.2013 г. във връзка със заявление с вх. № Е-14-34-4/01.04.2013 г., 

подадено от „ТЕЦ Марица 3” ЕАД за утвърждаване на цени за продажба на 

електрическа енергия на обществения доставчик за ценовия период 2013 г. - 2014 г.,  

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх.  

№ Е-14-34-4/01.04.2013 г. подадено от „ТЕЦ Марица 3” ЕАД за утвърждаване на цени за 

продажба на електрическа енергия и разполагаема мощност за регулаторния период 

01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. 

С Решение на Народното събрание ДВ бр. 57/29.06.2013 г. ценовият/регулаторният 

период, завършващ на 30 юни 2013 г., за цените на дружествата в сектор 

„Електроенергетика“ е удължен до 31 юли 2013 г. В следствие на това с Решение по т. 5 от 

Протокол № 110/18.07.2013 г. ДКЕВР е приела доклад вх. № Е-Дк-337/18.07.2013 г. за 

определяне, считано от 01.08.2013 г., на разполагаемостта за производство на 

електрическа енергия, в съответствие с която производителите са длъжни да сключват 

сделки по регулирани цени с обществения доставчик, както и неговото участие за 

покриване на потреблението на крайните снабдители.  

Съгласно доклада “ТЕЦ Марица 3”АД участва на регулирания пазар като централа 

осигуряваща само студен резерв и допълнителни услуги.  

С решение ТЕ-022 от 29.07.2013 г. ДКЕВР е определила, считано от 01.08.2013 г., 

разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която 

производителите са длъжни да сключват сделки по регулирани цени с обществения 

доставчик, както и неговото участие за покриване на потреблението на крайните 

снабдители до 31.07.2014 г. В решението “ТЕЦ Марица 3”АД не е посочено сред 

производителите, за които на основание чл. 21, ал.1, т. 21 от ЗЕ е определена 

разполагаемост за производство.  

Разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ЗЕ посочва изчерпателно цените, които подлежат 

на регулиране. Съгласно чл. 30, ал.1, т. 1 от ЗЕ на регулиране подлежат цените, по които 

производителите, в рамките на определената им от ДКЕВР разполагаемост по чл. 21, ал. 1, 

т. 21 от ЗЕ продават електрическа енергия на обществения доставчик. С оглед 

обстоятелството, че “ТЕЦ Марица 3”ЕАД не е сред производителите, на които е 

определена разполагаемост за производство, то дружеството няма да сключва сделки с 

електрическа енергия по регулирани цени. В този смисъл не са налице специалните 

изисквания, установени в чл. 30, ал.1, т.1 от ЗЕ, а именно заявителят да сключва сделки по 

подлежащи на регулиране цени, което по смисъла на чл. 27, ал.2 т.6 от АПК е основание 

за недопустимост на подаденото от “ТЕЦ Марица 3”ЕАД заявление за утвърждаване на 

цени на електическата енергия. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, във връзка с  

чл. 30, ал. 1 от  ЗЕ 

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. 

№ Е-14-34-4/01.04.2013 г., подадено от „ТЕЦ Марица 3” ЕАД, за утвърждаване на 

цени за продажба на електрическа енергия на обществения доставчик. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Анжела Тонева) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         (Емилия Савева) 


