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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

на закрито заседание, проведено на 28.09.2009 г., след като разгледа заявление с вх. № 
Е-13-15-11/03.07.2009 г. на „ТЕЦ Варна” ЕАД за изменение на утвърдената му цена за 
разполагаема мощност и събраните данни и доказателства от проведеното на 15.09.2009 г. 
открито заседание, установи следното: 

 
 

Със заявление с вх. № Е-13-15-11/03.07.2009 г. „ТЕЦ Варна”ЕАД е поискало изменение 
на утвърдената му цена за разполагаема мощност в размер на 9.67 лв./МВтч, без ДДС, в сила от 
06.10.2009 г.  

Предложената от “ТЕЦ Варна”ЕАД цена за разполагаемост в размер на 9.67 лв./МВтч е 
определена, като действащата цена за разполагаема мощност от 9.00 лв./МВтч е коригирана с 
посочените в чл. 23, букви  "ж" и „з” фактори от Насоките за регулиране на българските 
електропроизводствени дружества, приети с протоколно решение № 137/17.10.2005 г. на 
ДКЕВР, при използване на следните параметри: 

1. Инфлационен индекс за предходната година  - 7.80 %; 

2. Коефициент на ефективност – 1 %; 

3. Възвръщаемост на капитала от въведените в експлоатация активи и разходи за 
амортизации, свързани с тях – 500.5 хил.лв. 

Предложената от дружеството цена е изчислена чрез пряко и последователно прилагане 
на двете корекции, а именно: 

- умножаване на действащата цена с инфлационния индекс, намален с коефициента на 
ефективност и 

- прибавяне към така получения резултат възвръщаемостта и разходите за 
амортизации от инвестициите, изчислени за 1 МВтч. 
 

След анализ на всички факти и обстоятелства, произтичащи от подаденото 
заявление за изменение на цената за разполагаема мощност, комисията установи 
следното: 

С решение № Ц-072/ 27.10.2008 г. комисията е утвърдила на “ТЕЦ Варна” ЕАД цена за 
разполагаемост, по която дружеството продава студен резерв на “НЕК” ЕАД в размер на 9.00 
лв./МВтч., считано от 06.10.2008 г – датата на влизане в сила на договора за студен резерв с 
обществения доставчик. Цената за разполагаемост на “ТЕЦ Варна” ЕАД се определя в 
съответствие с ценовите елементи в Наредбата за регулиране на цените на електрическата 
енергия (НРЦЕЕ) и измененията им, съгласно условията посочени в точка 23 от Насоките за 
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регулиране на българските електропроизводствени дружества (Насоките), приети с протоколно 
решение № 38/07.04.2005 г. на ДКЕВР, допълнено с протоколно решение № 137/17.10.2005 г. От 
текста на  т. 23 във връзка с т. 22 от Насоките е видно, че комисията е приела продължителността 
на регулаторния период за цената 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 от Насоките, 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 разполагаема мощност 
следва да се коригира в съответствие с условията  по б. „ж” и евентуално по реда на б. „з”,  с 
включването на признатите от комисията инвестиции. Следователно в случая разпоредбите на т. 
23 б. „ж” и „з” от Насоките са приложими и представляват валидно правно основание на 
подаденото от дружеството заявление за изменение на действащата цена за разполагаема 
мощност. Самото изменение следва да се  извършва посредством посочените в т. 23, букви  "ж" 
фактори, като в б. „з” от същия текст е предвиден и допълнителен, коригиращ фактор, чието 
прилагане зависи от волята на регулатора. 

В Приложение 2 към заявлението  «Справка за приетите и въведени в експлоатация 
инвестиционни обекти от 01.08.2008 г. до 30.06.2009 г.», ТЕЦ „Варна” ЕАД е представило 
стойностите на въведените в експлоатация отделни обекти през периода, както и общата им 
стойност – 3 054 453 лева. С писмо към Вх. № Е-13-15-11/ 19.08.2009 г. дружеството е изпратило 
поисканата от ДКЕВР допълнителна информация с кратки обосновки за извършените 
инвестиционни разходи по отделните позиции, както и доказателства за част от представените 
разходи. В резултат на извършения преглед и анализ на представената информация и 
доказателства е установено, че общата стойност на въведените по Приложение 2 ДМА – 3 054 
453 лева разходи са инвестиции, които са свързани с работата на централата. В състава на 
извършените и предложени да бъдат включени в цената за разполагаема мощност инвестиции са  
разходи по поз. II.4. СМР “Почивна база Фичоза” – 35 029 лв., които не са свързани с пряката 
лицензионна дейност. Допусната е техническа грешка, по поз. I.5. Машини неизискващи монтаж 
въведени 01.08-31.12.2008 г., които не обосновават разход на обща стойност – 29 643 лв. 
Представените фактури за разходите по поз. I.4., Надграждане на оградни диги от кота 14,50 до 
кота 16,50 на сгуроотвал „Беглик чаир”, не покриват с 6 690 лв. от представения в Приложение 2 
разход от 1 877 227 лв. В резултат на това, комисията е установила, че общата сума на 
необоснованите или  некоректно включени инвестиционни разходи по посочените позиции 
възлиза на обща сума от 71 362 лв.  

Инфлационният индекс в предложената от дружеството цена от 06.10.2009 г. е в размер 
на 7,8% и е в съответствие с обявените данни от Националния статистически институт (НСИ) за 
месец декември 2008 г. спрямо месец декември 2007 г. При определяне на цената за 
разполагаема мощност в сила от 06.10.2008 г., комисията е приела за правилно разходите на 
дружеството да бъдат индексирани с инфлационен индекс  в размер на 10,3%, който  отразява 
инфлацията за месец септември 2008 г. спрямо м. октомври 2007 г.  

Във връзка с това, че третият ценови период изтича на 06.10.2009 г., приложимия 
инфлационен индекс от една страна обхваща сравним отчетен период, за който има официални 
данни от НСИ, а от друга е отчетен факта, че индексът на инфлация ще се прилага чрез цената 
за следващия ценови период. Във връзка с гореизложеното, комисията е приела за приложима 
годишната инфлацията за месец юли 2009 г. спрямо месец юли 2008 г., която по данни на НСИ  
е 1,6%. 

Стойността на Х-фактора се определя съгласно приетите от ДКЕВР Насоки в границите 
от 1 до 2 % за година. В заявлението за утвърждаване на цена за разполагаемост, предложения 
от дружеството коефициент за ефективност е 1%. След прегледа на отчетените резултати от 
дейността на дружеството и при съобразяване с прилаганите до момента нива на коефициента 
за ефективност комисията счита, че при настоящата корекция на цената за разполагаемост, 
коефициентът на ефективност трябва да е равен на 2 %. 
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Икономическият смисъл на прилаганите две корекции изключва възможността от пряко 
прилагане на формулата от Насоките по чл. 23 б.”ж”. Това е така, защото в Насоките е 
предвидена и втора годишна корекция за извършени инвестиции през периода, вкл. и 
свързаните разходи с тях. Формалното прилагане на двата корекционни фактора води до 
икономически необосновано нарастване на капиталовите разходи на регулираното дружество, 
което от своя страна нарушава изискването в Насоките утвърдената норма на възвръщаемост на 
капитала за първия регулаторен период да е 12%. В допълнение към това, при утвърждаването 
на корекциите на цената за разполагаемост през предходния ценови период, ДКЕВР е приела за 
икономически обосновано те да се извършват поетапно, без наслагване на резултатите от 
коригирането с двата корекционни фактора.  

Предвид изложените аргументи, изменението  на утвърдената цена за разполагаемост за 
следващия ценови период включва: 

- корекция на утвърдените за предходния ценови период условно-постоянни разходи, с 
изключение на разходите за амортизации  с индекса на инфлацията за м. юли 2009 г. спрямо м. 
юли 2008 г. от 1,6 %,  намален с коефициент за ефективност от 2 %; 

- корекция с допълнителна съставка към цената, отразяваща възвръщаемостта върху 
одобрените нетни инвестиции и разходите за амортизация, свързани с тях. 

 
След проведеното на 15.09.2009 г. открито заседание по заявлението, с писмо с вх. № Е-

13-15-11/ 15.9.2009 г. „ТЕЦ Варна”ЕАД възразява срещу предложената от работната група цена 
за разполагаема мощност, относно: 

1. Определеният инфлационен индекс от 1,6%, който се отнася се периода месец юли 
2009 г. спрямо месец юли 2008 г. Дружеството счита, че при определянето на новата цена за 
разполагаемост е необходимо да се използва инфлационен индекс от 7,8%, който се отнася за 
месец декември 2008 г. спрямо месец декември 2007 г. 

2.  Факторът „Х”, включен при определяне на цената за разполагаемост от 2%, като 
дружеството счита, че той трябва да е 1%.  
 

Комисията счита, че възраженията на дружеството са неоснователни, поради следните 
съображения: 

 Третият ценови период изтича на 06.10.2009 г., при което приложимият инфлационен 
индекс трябва да обхваща сравним отчетен период, за който има официални данни от НСИ.  

При определянето на цената за разполагаемост за предходния ценови период, 
приложеният от комисията инфлационен индекс от 10,3 % е бил в съответствие и с 
предложението на дружеството и  отразява инфлацията за месец септември 2008 г. спрямо м. 
октомври 2007 г.  Комисията счита, че не  е приемливо прилагането на инфлационен индекс 
отнасящ се за календарната 2008 г., тъй като по-голяма част от инфлацията за този период вече 
е била включена в цената за разполагаемост. Комисията е приела за обосновано корекцията на 
разходите на дружеството да се извърши с инфлационен индекс от 1.6%, който отразява 
инфлацията за месец юли 2009 г. спрямо месец юли 2008 г. Аргумент за това е и факта, че с 
инфлационния индекс се индексират разходите на дружеството за бъдещ период, а именно 
периода от 06.10.2009 г. до 06.10.2010 г. и приложената инфлация от 1,6 % е най-близка до 
макроикономическите прогнози за следващия ценови период. 
 По отношение на приложения коефициент на ефективност Х, комисията е приела за 
икономически обосновано да се приложи неговата максимална стойност от 2%.  

   
 
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 
във връзка с т. 23, б. „ж” и б. „з” от Насоките за регулиране на българските 
електропроизводствени дружества, 
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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 9.03 лв./МВтч (без ДДС), считано от 06.10.2009 г. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок.  
 
 

 


