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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  Л - 350 

 

от  31.01.2011 г. 
 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

на закрито заседание на 31.01.2011 г., след преглед на приложените 

документи  по преписки № 41 и 42 от 2010 г., образувани по заявление с вх. № E-

ЗЛР-ПР-40/11.08.2010 г., подадено от „Хидроенергострой” ООД  за прекратяване 

на лицензия № Л-226-01/23.04.2007 г. за дейността “производство на 

електрическа енергия” преди изграждане на енергиен обект и заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Л-41/11.08.2010 г., подадено от „ВЕЦ Яхиново” ЕООД за издаване на 

лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”и събраните 

данни от проведеното на 25.01.2011 г. открито заседание, установи следното: 
 

        Преписки № 41 и 42 от 2010 г. са образувани по заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-

40/11.08.2010 г. за прекратяване на лицензия № Л-226-01/23.04.2007 г., подадено от 

„Хидроенергострой” ООД на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-41/11.08.2010 г. на  „ВЕЦ Яхиново” ЕООД за 

издаване на лицензия за производство на електрическа енергия на основание чл. 39, 

ал. 1, т.1 от ЗЕ. 

        Заявителят „Хидроенергострой” ООД е търговско дружество, надлежно учредено 

по реда на Търговския закон (ТЗ) и вписано в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 130014423. То е дружество 

с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от ТЗ със седалище и адрес на 

управление: гр. Благоевград 2700, ул. „Васил Левски” № 3, ет. 2, ап. 9 и  с предмет на 

дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 

преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско 

представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, 

складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 

собственост, проектантски услуги, информационни, програмни, счетоводно-

икономически, строително-ремонтни услуги, хидроенергийно строителство и 

свързаните с него сделки, покупка ,строеж или обзавеждане не недвижими имоти с 

цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на производствени и търговски 

обекти с цел продажба, лизингови сделки. Управлява се от управителите Иван 

Кирилов Чапов и Георги Илиев Динков, които представляват дружеството поотделно. 

Записаният капитал е изцяло внесен в размер на 5 000 лева, разпределен на 100 дяла, 

всеки от който с номинална стойност 50 лева. Дяловете се разпределят между 

съдружниците, както следва: на Иван Кирилов Чапов – 50 дяла по 50 лева всеки, 

равняващи се на 2 500 лева и на  Георги Илиев Динков - 50 дяла по 50 лева всеки, 

равняващи се на 2 500 лева. 

      „Хидроенергострой” ООД  е титуляр на лицензия № Л-226-01/23.04.2007г., 

издадена от Комисията за извършване на дейността “производство на електрическа 

енергия” за срок от 20 години, считано от датата на решението за разрешаване 
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започване осъществяването на лицензионната дейност, с условие за изграждане на 

енергийния обект – водно-електрическа централа „Яхиново”, находяща се в село 

Яхиново, община Дупница, област Кюстендилска. Съгласно тoчка 5. 11. 2. от 

издадената лицензия и чл. 53, ал. 1 от  ЗЕ,  сделки на разпореждане с незавършени 

обекти или с имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, могат да се 

извършват след разрешение на Комисията. По смисъла на определенията, дадени в 

точки 1.1.12 и 1.1.13 от лицензията, под сделки на разпореждане се има предвид всяка 

продажба, дарение, замяна, апорт, ипотека, залог на вещи от имуществото на 

лицензианта преди приключване на изграждането и въвеждането в експлоатация на 

енергийния обект или на вещи от имуществото на лицензианта, с които се 

осъществява лицензионната дейност. Видно от представено удостоверение изх. № 

20100702140107/02.07.2010г., издадено от Агенцията по вписванията и служебна 

справка в Търговския регистър, „Хидроенергострой” ООД без разрешение на 

Комисията е внесло под формата на непарична вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от ТЗ 

правото на собственост върху енергийния обект в капитала на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД. 

Направената непарична вноска се изразява в правото на собственост върху поземлен 

имот с идентификационен № 87727.205.3 по кадастрална карта, находящ се в село 

Яхиново, Община Дупница, Кюстендилска област и разположените в него сгради с 

идентификатори 87727.205.3.1 и 87727.205.3.12 , които сгради са функционално 

обединени и съставляват ВЕЦ „Яхиново”. В Търговския регистър е обявена оценката 

на непаричната вноска в размер на 2 859 150 лева, извършена от три независими вещи 

лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ. Обявени са  учредителен протокол от 03.08.2009г., 

който удостоверява взетото решение на „Хидроенергострой” ООД за извършването на 

учредителен апорт, изрично писмено съгласие от 03.08.2009г. на „Хидроенергострой” 

ООД като вносител и учредителния акт на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД. След вписване на 

новоучреденото дружество в Търговския регистър на 04.08.2009г., което вписване има 

конститутивно действие съгласно чл. 67 от ТЗ, „ВЕЦ Яхиново” ЕООД се счита за 

възникнало и прехвърлителният ефект на апорта настъпва – правото на собственост 

върху енергийния обект е преминало от патримониума на „Хидроенергострой” ООД в 

патримониума на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД.  

        Гореизложеното представлява нарушение на условията на лицензия № Л-226-

01/23.04.2007г. по точки 5.11.2 и 5.11.3 и извършвайки го „Хидроенергострой” ООД е 

осъществило състава на административното нарушение по чл. 206, ал. 1 от ЗЕ. 

Имайки предвид разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН административно-наказателно 

производство не следва да се образува, тъй като е изтекла една година от извършване 

на нарушението.  

         С оглед констатираното прехвърляне на правото на собственост върху 

енергийния обект и  предвид разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ не са налице 

правни пречки за прекратяване на издадената на „Хидроенергострой” ООД лицензия 

№ Л-226-01/23.04.2007г. за дейността “производство на електрическа енергия”. 

Заявлението за издаване на лицензия, подадено от приобретателя  „ВЕЦ Яхиново” 

ЕООД е допустимо и при преценка на неговата основателност комисията, по силата 

на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, 

регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови 

възможности, материални,човешки ресурси и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

       „ВЕЦ Яхиново” ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон (ТЗ), видно от представеното удостоверение изх. № 20100702140107/ 02.07.2010 

г. на Агенцията по вписванията и служебна справка в Търговския регистър при 

Министерството на правосъдието по партидата на дружеството, ЕИК: 200805888. Към 

настоящия момент са вписани следните обстоятелства: „ВЕЦ Яхиново” ЕООД е 

еднолично дружество с ограничена отговорност чл. 113 във връзка с чл. 116, ал. 2 от 
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ТЗ със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. „Васил Левски” №  

38, ет. 2. По партидата на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД в Търговския регистър е обявен 

договор за залог на търговското предприятие на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД като 

съвкупност от права, задължения и фактически отношения, сключен на 14.01.2010 г. 

по реда на чл. 21 от Закона за особените залози (ЗОЗ) между „Райфайзенбанк 

България” ЕАД като заложен кредитор и „ВЕЦ Яхиново” ЕООД като залогодател за 

чуждо вземане. С особения залог се обезпечават вземанията на „Райфайзенбанк 

България” ЕАД по сключения договор за банков кредит и договори за инвестиционен 

банков кредит, по които „Хидроенергострой” ООД е кредитополучател на кредит на 

обща стойност 4 071 хил.лв.  

      Предвид изложените по-горе факти, заявителят отговоря на изискванията на чл. 

40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

       „ВЕЦ Яхиново” ЕООД има следния предмет на дейност: покупка на стоки или 

други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, 

продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и 

посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни 

сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, 

туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, 

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, експлоатация 

на хидроенергийни съоръжения, както и всички други търговски дейности, 

незабранени със закон. 

         Капиталът на дружеството е в размер на 2 859 150 лева, разделен на 57 183 дяла 

с номинална стойност 50 лв. всеки и е изцяло внесен от едноличния собственик на 

капитала „Хидроенергострой” ООД под формата на непарична вноска. 

         „ВЕЦ Яхиново” ЕООД  се управлява от Иван Кирилов Чапов и Георги Илиев 

Динков, които представляват дружеството поотделно. Видно от представените от 

управителите декларации, последните не са лишени от правото да упражняват 

търговска дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или стопанството. 

         Видно от представени декларации и от служебна справка в Търговския регистър 

към настоящия „ВЕЦ Яхиново” ЕООД не е в производство по несъстоятелност, не е в 

ликвидация, няма отнета лицензия за дейността, за която е подала заявление в 

ДКЕВР, няма издаден акт от комисията - отказ на лицензия за дейността търговия с 

електрическа енергия. 

        Предвид изложените по-горе факти, се налага изводът, че издаването на исканата 

в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 

2 и 3 от ЗЕ. 

      С оглед гореописаната фактическа обстановка е видно, че „ВЕЦ Яхиново” ЕООД е 

собственик на енергийния обект водно-електрическа централа „Яхиново”, който е 

внесен в капитала му под формата на непарична вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от 

ТЗ. 

      Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 20  години. 

Направеното искане е обосновано с високата стойност на ВЕЦ-а и със срока за 

изкупуване, който е между 8-12 години според заявителя.  

       Издадената на „Хидроенергострой” ООД лицензия № Л-226-01/23.04.2007 г. е със 

срок от 20 години за дейността “производство на електрическа енергия” с условие за 

изграждане на енергийния обект - ВЕЦ „Яхиново” с инсталирана мощност 6,9 MW, 

находящ се в с. Яхино, Община Дупница, Област Кюстендил. Във връзка с въвеждане 

в търговска експлоатация на обекта е представено Разрешение за ползване № СТ-12-

1225/28.12.2007 г., издадено на основание чл. 177, ал.2 от ЗУТ от заместник-

началника на ДНСК. С последното се разрешава ползването на строеж: „ВЕЦ 

Яхиново” и електропровод 20 kV „Яхиново” (Реконструкция на електропровод 20 kV 
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„Яхиново” находящ се в оста на съществуващ ел.провод 20 kV от ТП „Марек” до ВЕЦ 

„Яхиново”) находящ се в имот № 87727.205.3 по кадастралната карта на с. Яхино, 

Община Дупница. 

      ВЕЦ „Яхиново” е изградена на дюкер № 2, който захранва язовир „Дяково” от три 

основни водохващания: 

           - водохващане на река Бистрица – водохващането е алпийски тип с 

утайник и разполага със савачни врати, чрез които се регулира водния поток към 

събиранелната деривация. След водохващането започва събирателна деривация на 

кота 730 м. До входната шахта на дюкер №1 и дюкер №2 събирателната деривация е с 

обща дължина 3 км.  

            - водохващане на река Отовица - водохващането е изградено с отбивен 

стоманенобетонен яз. Водохващането поема и отработената вода от ВЕЦ Самораново. 

            -  водохващане на река Джерман – водохващането е изградено със 

стоманен тръбопровод, чрез който през летните месеци на маловодие захранва гр. 

Дупница с питейна вода. 

        Схемата на съоръженията включва: входна шахта  дюкер №1 и дюкер №2, 

напорен тръбопровод  Ø 1400мм и дължина 6300м, сграда на ВЕЦ „Яхиново”, 

турбина тип „Францис”, синхронен генератор и долна вада на централата. 

        Централата ще работи в ненапоителния сезон и ще ползва свободните количества 

вода, които остават след осигуряване на вода за приоритетните водоползватели. 

Преработените количества вода ще постъпват в коритото на река Джубрена от долна 

вада на централата. 

       Турбината на ВЕЦ „Яхиново” е тип „Францис” с хоризонтално изпълнение и 

мощност 6,9 MW. Генераторът е хоризонтален, трифазен синхронен с напрежение 6,3 

kV, мощност 7,66 MVA и cos  0,9. Електрическата част на централата е изпълнена по 

схемата блок генератор- трансформатор. Силовият трансформатор тип ЕTN е 

трифазен маслен със следните технически характеристики: номинална мощност 8 000 

kVA, напрежение 6,3/20 kV. За осигуряване на собствените нужди на централата се 

използва трансформатор  тип ТМ50/20/0,4 с номинална мощност 50 kVA и 

напрежение 20/0,4/0,231 kV. 

       Площадката на сградата на ВЕЦ „Яхиново” е разположена на левия бряг на река 

Джубрена в промишлената зона на гр. Дупница и сградата е изградена на две нива. 

Във високата част на сградата е разположена машинната зала, като в нея е монтирана 

хидрогрупата на централата. В ниската част на сградата са разположени: командната 

зала, ЗРУ и др. На площадката на централата е изградена открита разпределителна 

уредба (ОРУ) за присъединяване към електроразпределителната мрежа на “ЧЕЗ 

Разпределение България”АД.  Извършена е реконструкция на електропровод 

„Яхиново” 20 kV. Реконструираното трасе е с дължина 5,21 км и започва от п/ст 

„Марек” до последния стълб пред ВЕЦ „Яхиново”. За поемане на товара от 

централата съществуващата линия от една тройка 70 мм² е демонтирана и на нейно 

място по същото трасе е изградена нова линия от две тройки проводници 95 мм² на 

метални и стоманобетонни стълбове.  

Произведената електрическа енергия за периода февруари- септември 2010 г. 

съгласно приложените справки е 6 565 279 kWh. 

Изложените аргументи дават основание да се приеме, че „ВЕЦ Яхиново” 

ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност 

съгласно чл. 40, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЕ.  

Дружеството е представило доказателства за назначения персонал и неговата 

квалификация, данни за управленската и организационна структура.  

Представени са данни за опита и квалификацията на персонала, придобитите 

квалификационни групи съгласно „Правилник по безопасността на труда при 

експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения” и проведени изпити за 
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проверка на знанията по Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрическите 

централи и мрежи. 

         Изложените от дружеството данни дават основание да се приеме, че „ВЕЦ 

Яхиново” ЕООД отговаря на изискванията за наличие на човешки ресурси за 

осъществяване на дейността “производство на електрическа енергия”.  

          Едноличеният собственик на капитала на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД - 

“Хидроенергострой” ООД има опит в дейността „производство на електрическа 

енергия” – изградил е, експлоатира и е собственик на ВЕЦ „Катунци”, с инсталирана 

мощност 3,5 MW, ВЕЦ „Рабиша” с мощност 1 MW и ВЕЦ „Яново” с инсталирана 

мощност 0,8 MW . Дружеството  извършва на строително монтажни работи по 

сключени договори на хидротехнически съоръжения.  

        Изложените от дружеството данни дават основание да се приеме, че  „ВЕЦ 

Яхиново” ЕООД притежава управленски и организационни възможности за издаване 

на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”. 

        Изискванията за издаване на лицензия за дейността за производство на 

електрическа на основание чл. 40, ал. 1 от ЗЕ са свързани с доказване на финансовите 

възможности на заявителя за осъществяване на дейността по лицензията. 

        За оценка на финансовото състояние на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД, дружеството е 

представило годишен финансов отчет за 2009 г. От представения годишен финансов 

отчет се вижда, че за 2008 г. дружеството не е осъществявало дейност и няма 

отчетени приходи и разходи от дейността. За 2009 г. дружеството е осъществявало 

дейност, като приходите от продажба на продукция са в размер на 14 хил.лв., а 

отчетените разходи са на стойност 204 хил.лв., а финансовият резултат е счетоводна 

загуба от 190 хил.лв. Негативният финансов резултат се дължи на отчетените разходи 

за амортизации, тъй като дружеството прилага ускорена амортизация на активите. 

Балансовата стойност на дълготрайните активи към края на 2009 г. е 2 672 хил.лв. 

       В представения бизнес план  за периода 2011-2015 г. е посочено, че в 

оперативните разходи се включват разходи свързани с персонала, амортизации и 

разходи, свързани с „Напоителни системи”. Средногодишното производство на 

електрическа енергия за периода е 12 628 МВтч. Общото количество електрическа 

енергия за периода на бизнес плана е 63 140 МВтч. Прогнозираните приходи от 

продажба на енергия за 2011 г. се осъществяват по действащата преференциална цена 

(Решение № Ц- 018/31.03.2010 г.), като за периода 2012-2015 г. е предвиден средно-

годишен ръст от 8%. За 2011 г. Приходите от продажби за първата година се очаква 

да възлязат на 1 201 хил.лв., а общо за периода на бизнес плана – 8 135 хил.лв. 

        Прогнозираните оперативни разходи (без амортизации) за първата година от 

бизнес плана са 130 хил.лв., а амортизациите са 567 хил.лв. при прилагане на 

ускорена амортизация. Предвиден е различен ръст на оперативните разходи през 

годините, като към края на периода се очаква да достигнат до 169 хил.лв. 

Увеличението основно се дължи на прогнозата за увеличение на разходите за воден 

ресурс. Разходите за амортизации намаляват за периода на бизнес плана, като за 2015 

г. са предвидени 44 хил.лв.   

       „ВЕЦ Яхиново” ЕООД прогнозира реализираната нетна печалба да нараства за 

разглеждания период, като за 2011 г. е в размер на 436 хил.лв., а за 2015 г. прогнозира 

да достигне 1 610 хил.лв. 

        Инвестиционната програма на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД не предвижда инвестиции 

в нови производствени мощности, а са предвидени капиталови разходи насочени към 

постигане на оптималните експлоатационни и производствени възможности на 

съоръженията.   

       От така представените прогнозни данни може да се направи извод, че 

дружеството ще реализира доходност чрез която да се гарантират паричните 

плащания свързани с оперативната търговска дейност. Това се потвърждава и от 
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стойностите на показателя за обща ликвидност, които за прогнозирания период са 

значително над 1. 

       Показателите за рентабилност на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД са с нива между 13,55 % 

и 29,03 %, което показва, че дружеството ще акумулира достатъчно собствени 

средства за финансиране на дейността си. 

       Извършването на анализ на очакваните финансово-икономически резултати от 

дейността „производство на електрическа енергия” от ВЕЦ при запазване на сега 

действащите цени, може да се направи извод, че очакваните резултати от дейността 

ще доведат до акумулирането на достатъчен собствен финансов ресурс, чрез който да 

се гарантира лицензионната дейност. 

         Въз основа на всичко гореизложено може да бъде направен извода, че при равни 

други условия, „ВЕЦ Яхиново” ЕООД ще разполага с финансови възможности за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия”.  

        На 25.01.2011г. е проведено на основание чл.13, ал.3 от ЗЕ открито заседание за 

разглеждане на доклада, на което представители на дружествата не присъстваха. 

  

       Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, 

ал. 1, т. 1 и с чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

 

          ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

 

                                                                    Р Е Ш И: 

 

 

1. Прекратява лицензия № Л-226-01/23.04.2007 г. за дейността 

“производство на  електрическа енергия”, издадена на „Хидроенергострой” 

ООД, ЕИК 130014423, със седалище и адрес на управление: : гр. Благоевград 

2700, ул. „Васил Левски” № 3, ет. 2, ап. 9.  

 

2. Издава на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД 

със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. „Васил Левски” №  38,     

ет. 2 

лицензия № Л-350-01 от 31.01.2011 г. за извършване на дейността 

“производство на електрическа енергия” чрез водноелектрическа централа ВЕЦ 

„Яхиново” с обща инсталирана мощност 6, 9 MW, за срок от 20 (двадесет) 

години.  

 

3. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на „ВЕЦ Яхиново” ЕООД, бизнес план за периода 2011-

2015 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 2. 

 

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

Върховния административен съд.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        /АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ/ 

 

      

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                / ЕМИЛИЯ САВЕВА/  


