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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП - 07 

 

от 09.05.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 09.05.2011 г., като разгледа доклад с  

вх. № Е-ДК- 210/15.04.2011 г., относно бизнес план на „Видахим” АД, гр. Видин за ТЕЦ 

към „Видахим” АД за периода 2010-2014 г. и събраните данни от проведеното открито 

заседание на 03.05.2011 г., установи следното: 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) със свое 

решение № БП-006/03.06.2005 г. е одобрила първия бизнес  план на „Видахим” АД за ТЕЦ към 

„Видахим” АД, гр. Видин за периода 2005-2009г., който на основание чл. 47, ал. 2, т. 3 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) е станал неразделна част 

(приложение) от издадената на дружеството лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за производство 

на електрическа и топлинна енергия. 

С писмо вх. № Е-14-35-8/29.04.2010 г., „Видахим” АД е представило в ДКЕВР за 

одобряване следващ бизнес план за периода 2010-2014 г. на ТЕЦ към „Видахим” АД.  

Представеният следващ бизнес план за периода 2010-2014 г. е съобразен с изискванията 

на чл. 14, ал. 1, т. 1-4 и 6 от НЛДЕ, като е изготвен за петгодишен период и включва: 

инвестиционна програма; производствена програма; ремонтна програма; социална програма за 

дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с 

нормативни актове (Кодекс на труда и др.); прогнозни годишни финансови отчети. 

В бизнес плана се съдържа информацията, посочена в чл. 14, ал. 2 от НЛДЕ, а именно: 

прогнозната структура на капитала; размерите, начинът на финансиране и сроковете на всички 

планирани инвестиции с обосновка на необходимостта от извършването на всяка от тях, както 

и срокът на въвеждането им в експлоатация и ефектът от извършените инвестиции; определяне 

на области за повишаване на ефективността; прогноза за цените на енергията през периода на 

бизнес плана. 

Заявителят  е представил прогнозна структура и обем на разходите по години в табличен 

вид, като със заявленията за утвърждаване на цени за ценовите периоди от 2010г. – 2012г,.  

дружеството е представило класификацията на разходите, изготвена съгласно Указания на 

ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от 

комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени” (т.е. справки 

Приложение № 1 до № 6), както изисква чл. 14, ал. 1, т. 5 от НЛДЕ. За периода 2013г.-2014г. 

прогнозната структура и обем на разходите е представена в табличен вид, който не съответства 

на формата, съгласно Указанията, но съдържа необходимата информация за разглеждане на 

представения бизнес план.  
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ТЕЦ към „Видахим” АД е централа с комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия, предназначена да обслужва „Видахим” АД, чиято основна икономическа 

дейност е „производство на каучукови изделия”. В бизнес плана е заложено произведената 

електрическа енергия да се разпределя за собствени нужди и за продажба, а топлинната енергия 

да се консумира основно от Завода за пневматични гуми и малка част за собствени нужди на 

ТЕЦ. Поради това, че централата не обслужва пряко други крайни потребители, ценовото 

регулиране се свежда до определяне единствено на преференциална цена на електрическата 

енергия, произведена по комбиниран начин. 

Основни цели на разработения бизнес план са чрез целесъобразни инвестиции в 

рехабилитацията и модернизацията на оборудването да се намалят разходите за производство 

на електрическа и топлинна енергия, използване на АСУТП, модернизация на електрофилтрите 

и използване на въглища с понижено съдържание на сяра, водещи до намаляване на вредните 

емисии и др. 

Инвестиционна програма 

“Видахим” АД е представило Инвестиционна програма като съставна част от бизнес 

плана, разработена по години и по обекти за периода 2010-2014 година. Необходимостта от 

предвидените инвестиции е подробно обоснована за всеки проект и обект.  

Общо за 2010 г. предвидените по видове дейности инвестиции са в размер на 11 960 хил. 

лв., в т. ч. са: 

- за ново строителство – 6 000 хил. лв. – монтаж на турбоагрегат №3; 

- за реконструкция и модернизация – 5 960 хил. лв. - изграждане газоплътен котел; 

подмяна на въздухоподгреватели ІІ-ра степен на КА 2 - общо 8 броя; възстановяване на 

топлоизолацията, уплътняване на конвективна шахта и въздуховоди на КА 2; подмяна на 

кондензатори – 2 броя на КА 2; подмяна брони и прахопроводи на МС на КА 2; подмяна на 

въздухоподгреватели І-ва степен – втори и трети ред на КА 3 - общо 16 броя; възстановяване на 

топлоизолацията, уплътняване на конвективна шахта и въздуховоди на КА 3; подмяна на 

кондензатори – 2 броя на КА 3; подмяна брони и прахопроводи на МС на КА 3; подмяна на 

прекъсвачи и разединители в ГРУ 6,3kV Іва шинна система; изграждане на система за 

очистване на нагревни повърхности на КА 2; изграждане на система за очистване на нагревни 

повърхности на КА 3; рекултивация на Іва секция на сгуроотвала; транспортни средства; 

закупуване на компютърна техника. 

За 2011 г. по видове дейности инвестициите са: 

- за ново строителство – 5 500 хил. лв. – монтаж и пусково наладъчни работи на 

турбоагрегат №3; 

- за реконструкция и модернизация – 7 180 хил. лв. - подмяна тръбния сноп на 

кондензатора на ТГ 1; подмяна тръбния сноп на кондензатора на ТГ 2; подмяна на прекъсвачи и 

разединители в ГРУ 6,3kV ІІ-ра  и резервна  шинна система; подмяна прекъсвачи в ОРУ 110 kV; 

рекултивация на ІІ ра секция на сгуроотвала; подмяна на въздухоподгреватели ІІ-ра степен –на 

КА 3 - общо 8 броя; възстановяване на топлоизолацията на КА 3; подмяна на 

въздухоподгреватели І-ва степен – втори и трети ред на КА 1 - общо 16 броя; подмяна на 

кондензатори – 2 броя на КА 1; възстановяване на топлоизолацията, уплътняване на 

конвективна шахта и въздуховоди на КА 1; подмяна брони и прахопроводи на МС на КА 1; 

първи етап от изграждане на нов сгуроотвал; подмяна дограма и саниране на администрация 

ТЕЦ; транспортни средства. 

Общо прогнозните инвестиции за 2011 г. са в размер на 12 680 хил. лв.  

За 2012 г. по видове дейности инвестициите са: 

- за ново строителство – 1 500 хил. лв. – втори етап от изграждане на нов сгуроотвал; 

- за реконструкция и модернизация – 5 130 хил. лв. - реконструкция и модернизация на 

къртисовата степен на ротор ВН на ТГ-1; подмяна секции на статора на ТГ-1; подмяна на 
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въздухоподгреватели ІІ-ра степен на КА 1 - общо 8 броя; подмяна калорифери на КА 1 - общо 

20 броя; реконструкция на електрофилтъра на КА 1; подмяна на економайзер І-ва и ІІ-ра степен 

на КА 1; подмяна предпазни екрани на КПП І-ва и ІІ-ра степен на КА 1 в зоната на обдухване; 

въвеждане на АСУТП на КА 1; изграждане газоплътен котел; въвеждане на АСУ на кладенци 

„Реней” №1, 6, 7 и 8; полагане на киселинно-устойчиво покритие на 2 броя резервоари в 

станция „Отпадни води”. 

Общо прогнозните инвестиции за 2012 г. са в размер на 6 630 хил. лв.  

За 2013 г. по видове дейности инвестициите са: 

- за ново строителство – 1 200 хил. лв. – завършване изграждането на нов сгуроотвал; 

- за реконструкция и модернизация – 5 090 хил. лв. - подмяна секции на статора на ТГ-2; 

изграждане газоплътен котел; подмяна на економайзер І-ва и ІІ-ра степен на КА 3; подмяна 

калорифери на КА  3 - общо 20 броя; подмяна предпазни екрани на КПП І-ва и  ІІ-ра степен на 

КА 3 в зоната на обдухване; подмяна прахови горелки на КА 3; подмяна на водоспусни тръби  

на КА 3; въвеждане на АСУТП на КА 3; реконструкция на електрофилтъра на КА 3.  

Общо прогнозните инвестиции за 2013 г. са в размер на 6 290 хил. лв.  

За 2014 г. инвестициите са в размер на 5 180 хил. лв. и са предвидени за реконструкция 

и модернизация - подмяна на економайзер І-ва и ІІ-ра степен на КА 2; подмяна предпазни 

екрани на КПП І-ва и ІІ-ра степен на КА 2 в зоната на обдухване; подмяна калорифери на КА 2 

- общо 20 броя; въвеждане на АСУТП на КА 2; подмяна на водоспусни тръби  на КА 2; 

подмяна на транспортни ленти на външно и вътрешно трасе в цех „Въглеподаване”; подмяна 

прахови горелки на КА 2; реконструкция на електрофилтъра на КА 2; извършване на 

безразрушителен контрол, якостни пресмятания и определяне ресурса на колектори работещи 

при температура над 450°С на КА 2 и КА 3; рекултивация на ІІІта секция на сгуроотвала. 

За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира инвестиции в размер на  

42 740 хил. лв.  

Мероприятията предвидени в инвестиционната програма на ТЕЦ към “Видахим” АД са 

насочени към повишаване на ефективността на работа, понижаване на собствените нужди и 

безаварийна работа. 

 

Производствена програма 

Производствената програма е разработена на база направени анализи на 

съществуващите тенденции през последните две години и прогнозите за развитието на 

дружеството, като е взето под внимание увеличението на потребление на електрическа и 

топлинна енергия от Завода за автомобилни гуми. 

Производството на електрическа енергия е изцяло по комбиниран начин. Централата 

ще задоволява нуждите от топлинна енергия и ще произвежда електрическа енергия през 

периода както следва: 

 

Наименование Дименсия 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Производство на ЕЕ MWh 457 900 510 000 565 000 580 000 590 000 

Ел. енергия СН MWh 97 300 101 200 105 000 103 000 102 000 

Ел. енергия СН % 21,25 19,84 18,58 17,76 17,29 

Продадена ЕЕ MWh 360 600 408 800 460 000 477 000 488 000 

  

Разходът на ел. енергия за СН запазва тенденцията за намаляване през периода 2010 г. – 

2014 г., въпреки влошаващите се качествени показатели на въглищата, които водят до повишен 

разход на ел. енергия за мелнични системи и увеличен разход на гориво. Както и досега, един 

от критериите за намаляване на СН за ел. енергия ще бъдат извършените ремонти и 

предвидените инвестиции. Политиката на дружеството е да инвестира в осигуряване на 

икономична и сигурна работа на централата, предотвратяване замърсяването на околната среда 

и пълното задоволяване на нуждите от топлоенергия на площадката. 
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През 2011 г. ел. енергията за СН бележи количествено увеличение спрямо предходните 

години, което се дължи на въвеждането в експлоатация на трети турбоагрегат и постоянната 

работа на два котлоагрегата, поради нарастващото потребление на топлинна енергия от Завода 

за пневматични гуми. 

Производството на топлинна енергия е изцяло обвързано с консумацията й от 

производствените единици на  “Видахим” АД. 

Нарастването на производството в Завода за пневматични гуми обуславя производството 

на топлинна енергия както следва: 

 

Наименование Дименсия 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Производство на 

ТЕ 
MWh 1360720 1512620 1668340 1714060 1736610 

СН на ТЕ MWh 89810 95000 100000 99000 98000 

СН на ТЕ % 6,60 6,28 5,99 5,78 5,64 

Отпусната ТЕ MWh 1270910 1417620 1568340 1615060 163861

0 

  

Разходът на топлинна енергия за СН запазва тенденцията за намаляване през 

разглеждания период. Това се дължи, както на извършените до момента ремонти и свеждането 

до минимум на пропуските на пара и топлина, така и на инвестициите, които ще бъдат 

направени с цел подобряване на изолацията и намаляване на технологичните разходи. 

Технологията на производство в Завода за пневматични гуми изисква използването на 

топлинна енергия с топлоносител пара. Предвид на това и с нарастването на производството на 

автомобилни гуми, средночасовият паров товар на изхода от пароотборите на турбоагрегатите 

през годините се очаква да бъде: 

 

Наименование Мярка 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Паров товар t/h 181 204 225 228 231 

 

За разглеждания период дружеството предвижда запазване на тенденцията за намаление 

на специфичните разходи на условно гориво /СРуг/. Това се дължи на извършените до момента 

и на предвидените за периода ремонтни и инвестиционни дейности, които ще доведат до 

оптимизиране на горивния процес и намаляване на разхода на условно гориво. Все по-

нарастващият дял на топлинната енергия също оказва положително влияние и води до 

повишаване на ефективната и икономичната работа на централата. 

 

Наименование Дименсия 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

СРуг за произв. на ЕЕ gусл.г./kWh 254,04 252,67 251,85 250,51 250,29 

СРуг за произв. на ТЕ kgусл.г./МWh 143,10 142,95 142,78 142,62 142,46 

 

Ремонтна програма 

Ремонтната програма на дружеството е разработена на основание заводските инструкции 

за преглед, текущ, среден и основен ремонт на машини и съоръжения, направени пробег 

машино-часове или повишена аварийност. В изготвената програма по години са планирани 

средства, които обезпечават най-неотложните ремонти, с цел осигуряване нормални параметри 

на съоръженията и безаварийната им работа. Ремонтните мероприятия включват основни и 

текущи ремонти на котлоагрегатите и турбините, спомагателните съоръжения към тях и 

помощните стопанства в централата. С изпълнение на ремонтната програма ще се избегнат 

аварийните ремонти, а от тук и големите загуби предизвикани от тях, ще се повиши 
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сигурността на работа, ще намалеят собствените нужди на електро и топлоенергия и ще се 

предотврати замърсяването на околната среда. 

Разходите предвидени от дружеството за ремонт през периода 2010 г. – 2014 г. са в 

размер на 18 609 хил. лв. и са разпределени по години както следва: 

 за 2010 г. - 5 735 хил. лв.; 

 за 2011 г. - 3 423 хил. лв.; 

 за 2012 г. - 3 301 хил. лв.; 

 за 2013 г. – 3 023 хил. лв.; 

 за 2014 г. – 3 127 хил. лв.; 

 

Към инвестиционната и ремонтната програми на дружеството са приложени подробни 

технико-икономически обосновки за необходимостта на всяка от планираните инвестиции и 

ремонтни дейности. 

Социална програма 

“Видахим” АД е представило Социална програма като съставна част от бизнес плана за 

периода 2010 – 2014 г., насочена към създаване на безопасни и здравословни условия на труд. 

Размерът на средствата за предвидените в социалната програма мероприятия са посочени в 

приложенията за технико – икономическите показатели на ТЕЦ, представени по години. 

Основните направления на реализация на програмата са: 

 Осигуряване обслужване на работещите от служба по трудова медицина; 

 Здравен мониторинг на работещите – включително периодични медицински 

прегледи; 

 Осигуряване на безплатно  работно облекло; 

 Осигуряване на безплатна предпазна храна; 

 Спазване на разработените физиологични режими на труд и почивка; 

 Колективни и лични предпазни средства и подмяна на амортизираните; 

 Измервания на физичните и химични фактори на работната среда – шум, 

микроклимат, вибрации, прах, химични вещества. 

Подобряване на корпоративното управление 

За подобряване на корпоративното управление дружеството планира действия, свързани 

с организационни и технически мерки, които са заложени в инвестиционната и ремонтната 

програма и са насочени към: 

1. Ефективно управление на техническите ресурси; 

2. Намаляване на разходите за дейността и управление на възможностите за тяхното 

оптимизиране – конкретните действия за намаляване на разходите и подобряване на паричните 

потоци са свързани с анализа на чувствителността на отделните групи разходи и 

възможностите за тяхното оптимизиране: 

o провеждне на режимни мероприятия за намаляване на разходите за горива и 

енергия; 

o намаляване разходите за външни услуги - изпълнение със собствени сили  на по – 

голяма част от ремонтите в ТЕЦ; 

3. Ефективно управление на финансовите ресурси.  

4. Ефективно управление на човешките ресурси.  

Ценови параметри  

В бизнес плана на “Видахим” АД за периода 2010 – 2014 г. прогнозните цени на 

горивата и електрическата енергия са следните: 

1. Цени на горива: 
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- цена на въглища – 293,06 лв./т; 

- цена на мазут – 897,00 лв./т. 

            2. Цена на електрическа енергия - 171,53 лв./МВтч. 

Посочените цени на горивата и на електрическата енергия остават непроменени за 

целия период на бизнес плана. 

Съгласно приетия от ДКЕВР метод на регулиране на цените „горна граница на цени”, 

изменението на утвърдените цени след първата година от втория регулаторен период се 

извършва на основата на предвидените нормативни корекции. Цените ще бъдат утвърдени от 

ДКЕВР след оценка на постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната 

програма за съответния период. 

С Решение № Ц-029/28.06.2010 г., считано от 01.07.2010 г., ДКЕВР е определила 

преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на 

“Видахим” АД, както следва: 

Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 149,13 лв./МВтч, в т.ч.: 

- индивидуална цена на електрическа енергия – 148,13 лв./МВтч; 

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч. 

 

Финансови аспекти 

1. Прогнозни финансово-икономически резултати и прогнозна структура на капитала за 

периода на бизнес плана 2010-2014 г. на ТЕЦ към „Видахим” АД. 

Дружеството е представило прогнозни баланси и отчети за приходите и разходите по 

години за периода на бизнес плана. Въз основа на тях са направени прогнозите за финансово-

икономическите резултати и структурата на капитала на дружеството. 

1.1. Прогнозни приходи. 

Прогнозните приходи са определени на база предвижданията на дружеството по 

отношение на производствената програма и съответните цени за периода на бизнес плана. 

Прогнозните приходи от продажби на електрическа енергия се увеличават, като по 

години за периода на бизнес плана са както следва: 

 2010 г. - 61 852 хил. лв.; 

 2011 г. - 70 121 хил. лв.; 

 2012 г. - 78 904 хил. лв.; 

 2013 г. - 81 820 хил. лв.; 

 2014 г. - 83 706 хил. лв.  

Увеличението на приходите от електрическа енергия е резултат от прогнозираното 

увеличение на количествата електрическа енергия за продажба през всичките години на бизнес 

плана, тъй като посочената по-горе прогнозна цена на електрическа енергия остава 

непроменена за целия период на бизнес плана. 

Дружеството прогнозира и други приходи от продажби, като общо приходите се 

увеличават през 2014 г. в сравнение с 2010 г. с 26.6% и по години за периода на бизнес плана 

са следните: 

 2010 г. – 156 173 хил. лв.; 

 2011 г. – 171 813 хил. лв.; 

 2012 г. – 189 454 хил. лв.; 

 2013 г. – 194 648 хил. лв.; 

 2014 г. – 197 639 хил. лв. 

1.2.Прогнозни разходи. 

Общо прогнозните разходи на дружеството се увеличават през 2014 г. в сравнение с 2010 

г. с 21.3%, основно от увеличени разходи за материали, като по години за разглеждания период 

са: 

 2010 г. -  155 013 хил. лв.; 
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 2011 г. - 167 585 хил. лв.; 

 2012 г. – 182 597 хил. лв.; 

 2013 г. – 186 159 хил. лв.; 

 2014 г. – 187 977 хил. лв.  

1.3. Прогнозна стойност на активите. 

Дружеството прогнозира намаляване общата сума на актива с 6.5%, до 56 072 хил. лв. 

през 2014 г. от 59 988 хил. лв. през 2010 г., като дълготрайните активи намаляват (с 9.1%, до 

43 145  хил. лв. от 47 443 хил. лв. за 2010 г.), а краткотрайните активи се увеличат (с 3%, на 

12 927 хил. лв. за 2014 г.от 12 545 хил. лв. за 2010 г.)  

За периода на бизнес плана вземанията от клиенти и доставчици на дружеството 

нарастват с 8.7% до 3 807 хил. лв. за 2014 г., от 3 501 хил. лв. за 2010 година.  

1.4. Прогнозен собствен капитал. 

1.4.1. Основният капитал на дружеството за периода на бизнес плана 2010-2014 г. остава 

непроменен и е в размер на 2 892 хил. лв. 

1.4.2. Прогнозни финансови резултати. 

При горепосочените прогнозни приходи и разходи на дружеството, текущият финансов 

резултат е печалба за всяка една година от бизнес плана, която се увеличава до края на 

разглеждания период и е както следва: 

 2010 г. - 1 044 хил. лв.; 

 2011 г. – 3 805 хил. лв.; 

 2012 г. – 6 171 хил.лв.; 

 2013 г. – 7640 хил. лв.; 

 2014 г. – 8 696 хил. лв.  

1.4.3. Прогнозна структура на капитала 

Предвид увеличението на текущата печалба и собствения капитал на дружеството през 

всичките години на бизнес плана, капиталовата структура на дружеството от съотношение 7% 

собствен капитал и 93% привлечени средства за 2010 г. се променя на 55% собствен капитал и 

45% привлечени средства за 2014 г. 

1.5. Прогнозни пасиви. 

Общо дългосрочните и краткосрочни пасиви на дружеството намаляват за периода на 

бизнес плана, като от 55 627 хил. лв. през 2010 г. достигат 25 399 хил. лв. през 2014 г., което е 

резултат основно от намалени задължения към доставчици и клиенти (намаляват до 23 805 

хил. лв. през 2014 г. от 44 552 хил. лв. през 2010 г. или с 46.6%). 

 Дружеството не е посочило в прогнозните си баланси за периода на бизнес плана, както 

дългосрочни така и краткосрочни задължения към финансови предприятия, в т. ч. към банки. 

2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции за периода на бизнес 

плана 2010 - 2014 г. на ТЕЦ към „Видахим” АД. 

Инвестиционната програма е на обща стойност 42 740 хил. лв., като дружеството е 

заявило, че ще използва както собствени, така и привлечени средства при необходимост. 

Инвестициите, които ще се извършат през периода 2010 – 2014 г. са разпределени по години и 

начини на финансиране, както следва: 

 2010 г. – общо 11 960 хил. лв., от които 10 760 хил. лв. собствени средства и 1 200 

хил. лв. кредит; 

 2011 г. – 12 680 хил. лв., от които 11 180 хил. лв. собствени средства и 1 500 хил. лв. 

кредит; 

 2012 г. – 6 630 хил. лв.; от които 5 130 хил. лв. собствени средства и 1 500 хил. лв. 

кредит; 

 2013 г. – 6 290 хил. лв.; от които 5 090 хил. лв. собствени средства и 1 200 хил. лв. 

кредит; 

 2014 г. – 5 180 хил. лв., собствени средства. 
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За периода  на бизнес плана дружеството очаква  да реализира положителни финансови 

резултати, като приходите от продажба на електрическа енергия са изчислени с цена на 

електрическата енергия, която е постоянна величина за целия период на бизнес плана и е по-

висока от утвърдените  от ДКЕВР, действащи за 2010 г. Това обстоятелство ще окаже влияние 

върху  реалните приходи от продажба на електрическа енергия, което от своя страна ще се 

отрази в крайния финансов резултат за 2010 г.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката и  

чл. 14 във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката  

 

    ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

                                                             Р Е Ш И: 

Одобрява бизнес план на „Видахим” АД, гр. Видин за ТЕЦ към „Видахим” АД за 

периода 2010-2014 година, който става неразделна част – Приложение № 8 от издадената 

лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за производство на електрическа и топлинна енергия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

  

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                           

                                                                                            (Ангел Семерджиев) 

 

                                                                            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                 

   (Емилия Савева) 


