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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 

 

                                                  №  И1-Л-271 от 12.09.2011 г. 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, 

проведено на 12.09.2011 г., като разгледа преписка № 39/2011 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-36/01.06.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия  

№ Л-271-03/28.07.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено 

от “В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич, доклад с вх. № Е-Дк-398/29.07.2011 г. 

и след проведеното на 30.08.2011 г. открито заседание, установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-36/01.06.2011 г., по което е образувана преписка  

№ 39/2011 г., “В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич, е поискало 

изменение/допълнение на лицензия № Л-271-03/28.07.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия” (лицензията), поради „монтаж на втори когенерационен 

модул в изградени през 2008 г. четири броя топлоелектрически централи (ТЕЦ № 1, 2, 3 и 

4)”. 

“В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич има издадена лицензия  

№ Л-271-03/28.07.2008 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия”, чрез енергиен обект – „четири топлоелектрически централи (ТЕЦ) за 

комбинирано производство с електрическа мощност 7, 792 МW и топлинна мощност  

8,612 МW и седем котелни централи (КЦ) с топлинна мощност 73 МW”, за срок от  

25 години. 

Производството за изменение/допълнение на лицензията е образувано по искане на 

лицензианта (правно основание чл. 58, ал. 2, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите 

в енергетиката, НЛДЕ), като заявлението е подадено от лице, което има представителна 

власт – управителя Велин Николов Георгиев. 

В подаденото заявление, като основание и мотив за исканото изменение/допълнение на 

лицензията е посочен „монтаж на втори когенераторен модул в изградени през 2008 г. 

четири броя топлоелетрически  централи /ТЕЦ 1, 2, 3, 4/ в им. 000090, землище на  

гр. Петрич, обл. Благоевград”. 

С подаденото заявление е направено предложение за изменение на лицензията по 

отношение на инсталираната електрическа мощност от 7.792 МW на 15.848 МW и 

инсталираната топлинна мощност от 82.112 МW на 90.724 МW. 

В подкрепа на искането, към заявлението, като доказателство е приложено Разрешение 

за ползване № СТ-05-470/05.05.2011 г. на строеж: Топлоелектрически централи (ТЕЦ) № 1, 

2, 3 и 4 – ІІ етап, находящ се в поземлен имот № 000090 в землището на гр. Петрич, 

подписано от зам. началник на ДНСК-МРРБ. Допълнително с писмо вх.  

№ к-Е-ЗЛР-И-36/05.07.2011 г. са представени: заверено копие от Договор за доставка на 

съоръженията от 30.10.2009 г., актуализирано Приложение № 1 към лицензията; актуален 

списък на назначения персонал в енергийната част към 31.05.2011 г.; заверено копие от 

Протокол обр. № 16; писмо изх. № РТЕ-БД-2921/26.04.2011 г. на МОСВ-Изпълнителна 

агенция по околната среда (в което се казва, че подаденото заявление за издаване на 

разрешително за емисии на парникови газове отговаря на изискванията). 

Съгласно чл. 59, ал. 2 от НЛДЕ, „Лицензиант може да поиска изменение и/или 

допълнение на лицензията в случаите по ал. 1 при съществено изменение на 

обстоятелствата при упражняване на лицензионната дейност, както и по отношение на 

естеството на първичните енергийни източници, които се използват, и/или на 
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енергопреобразуващата технология, когато това ще доведе до повишаване на 

ефективността при използване на енергията и енергийните ресурси и/или до намаляване на 

вредното въздействие върху околната среда”. От друга страна, на основание чл. 47, ал. 2, т. 

1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява 

лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е приложение 

към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент на чл. 47,  

ал. 3 от НЛДЕ се счита за изменение на лицензията. 

Въвеждането в търговска експлоатация на четири броя когенератора, монтирани в 

съществуващите ТЕЦ № 1, 2, 3 и 4, собственост на заявителя, безспорно ще доведе до 

съществено изменение на обстоятелствата при упражняване на лицензионната дейност и до 

актуализирането на  Приложение № 1 към лицензията „Описание на обекта с неговите 

технически и технологични характеристики” (с включване в него на новите енергийни 

мощности и промяна на инсталираните топлинна и електрическа мощност), което е 

основание за изменение/допълнение на лицензията в частта, касаеща енергийния обект.  

В случая, тъй като става въпрос за изменение/допълнение на лицензията, свързано с 

въвеждане в експлоатация на изградени нови мощности, по аналогия на закона приложение 

намира разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за енергетиката т.е. заявителят следва да 

докаже, че притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси 

и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на 

дейността по лицензията; има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се 

осъществява дейността; представи доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се 

осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна 

експлоатация и за опазване на околната среда. 

За удостоверяване на вещните си права заявителят е представил Разрешение за 

ползване № СТ-05-470/05.05.2011 г., като от него се установява, че „В&ВГД Оранжерии 

Петрич” ООД е възложител на строежа. Представен е договор за доставка на съоръженията, 

сключен с MWM Austria GmbH, Австрия, от 30.10.2009 г., с което се доказват вещни права 

върху когенераторите, монтирани в ТЕЦ. 

Следователно налице са правните основания на чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 59,  

ал. 2 от НЛДЕ за изменение на лицензия № Л-271-03/28.07.2008 г., издадена на  

“В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич за дейността производство на електрическа и 

топлинна енергия, по отношение на енергийния обект, чрез актуализиране на Приложение  

№ 1 към лицензията, което се допълва с изградените и въведени в търговска експлоатация 

нови енергийни мощности – четири броя когенератора и промяна на инсталираната 

електрическа и топлинна мощност. 

 

В оранжерийния комплекс на “В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД в експлоатация са: 

- четири броя газови когенерационни модули (ГБД) – по един във всяка централа  

(ТЕЦ №1,2,3 и 4), тип TCG 2020 V20, производство на „DEUTZ POWER SYSTEMS” 

Германия, всеки един с инсталирана електрическа мощност – 1,948 MW, инсталирана 

топлинна мощност – 2,153 MW, обща ефективност – 88,8%, електрическа ефективност – 

42,2% и топлинна ефективност– 46,6%. 

- двадесет и един броя водогрейни котли – по 3 броя във всяка котелна централа (общо 

седем котелни централи), тип BRUNA, Холандия, всеки един с номинална мощност 3,5 МW, 

налягане 0,05 МРа, температура 70/90°С, номинален КПД 62%.  

Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 7,792 MW, а общо 

инсталираната топлинна мощност - 82,112 MW. 

Произвежданата топлинна енергия е само за нуждите на оранжерийния комплекс на 

„В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД. Произвежданата електрическа енергия се продава през 

подстанция 110/20kV Петрич на „НЕК” ЕАД. 

 

Дружеството е завършило ІІ етап от строеж: „Топлоелектрически централи (ТЕЦ) №1 в 

парцел 2 от ПИ 000090, между оранжерийни блокове 1 и 2; ТЕЦ №2 в парцел 4 от  
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ПИ 000090, между оранжерийни блокове 5 и 6; ТЕЦ №3 в парцел 5 от ПИ 000090, между 

оранжерийни блокове 7 и 8; ТЕЦ №4 в парцел 6 от  

ПИ 000090, между оранжерийни блокове 9 и 10”, като е монтирало четири броя газови 

когенерационни модули (ГБД) – по един във всяка централа (ТЕЦ №1,2,3 и 4), тип  

TCG 2020 V20, производство на „MWM Gmbh & Co Mannheim Germany”, Германия, всеки 

един с инсталирана електрическа мощност – 1,948 MW, инсталирана топлинна мощност – 

2,153 MW, обща ефективност (КПД) - – 88,8%, електрическа ефективност – 42,2%, топлинна 

ефективност– 46,6%. 

В тази връзка са представени:  

- копие от разрешение за ползване №СТ-05-470/05.05.2011 г. на ДНСК за строеж: 

„Топлоелектрически централи (ТЕЦ) №1 в парцел 2 от ПИ 000090, между оранжерийни 

блокове 1 и 2; ТЕЦ №2 в парцел 4 от ПИ 000090, между оранжерийни блокове 5 и 6; ТЕЦ №3 

в парцел 5 от ПИ 000090, между оранжерийни блокове 7 и 8; ТЕЦ №4 в парцел 6 от  

ПИ 000090, между оранжерийни блокове 9 и 10” – II-ри етап;  

- изменение на Приложение №1 –  Списък и технически характеристики на основните 

съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна  енергия към 

лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-271-03/28.07.2008 г.. 

 

След монтирането на новите четири броя газови когенерационни модули (ГБД) във  

“В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД общата инсталирана електрическа мощност е в размер 

на 15,584 MW, а общата инсталирана топлинна мощност е 90,724 MW. 

 

“В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД има изградена структура и налични човешки 

ресурси функциониращи с издаване на лицензия № Л-271-03/28.07.2008 г. до момента и 

притежава технически възможности за осъществяване на дейността по лицензията. 

С приключването на ІІ етап на база на необходимостта от полезна топлинна енергия 

дружеството увеличава дела на производството на електрическа и топлинна енергия от 

инсталации за комбинирано производство, при осъществяване на високоефективен режим на 

работа. 

 

За издаване на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия при 

завършването на първия етап от инвестиционната програма, дружеството е представило 

бизнес план за периода 2008 г.-2012 г. Бизнес планът е разработен при условията на 

изграждане и пускане в експлоатация на първия етап (2008 г.) и изпълнение на втория етап 

до 30.05.2009 г.  

Дружеството е заявило, че количествата произведена електрическа енергия, които 

надхвърлят собствените потребности ще се предоставят в електрическата мрежа на НЕК, 

което ще доведе до подобряване на паричните потоци. Във тази връзка е направен извода, че 

с въвеждането в експлоатация на ко-генериращите мощности, дружеството ще реализира 

допълнителни приходи от продажба на електрическа енергия по преференциални цени, което 

е предпоставка за подобряване на ефективността на паричното управление и съответно 

снижаване на себестойността на произвежданата продукция. 

Дружеството допълнително е представило с писмо от 22.07.2011 г. извлечение от 

инвентарната книга към 31.05.2011 г. за новомонтираните съоръжения през втория етап и 

справка за финансирането, от която е видно, че вторият етап от инвестиционната програма е 

на обща стойност 10 068 хил. лв., финансиран с 7 500 хил. лв. привлечени средства и  

2 568 хил. лв.собствени средства.  

С удължаване на срока на въвеждане на втори етап, следва че прогнозираните в бизнес 

плана приходи от продажба на електрическа енергия не са достигнати и съответно 

структурата на разходите е променена. 

От извършеното текущо наблюдение върху дейността на дружеството за 2010 г. във 

връзка с предстоящата корекция на цените  е направен извод, че общото му финансово 

състояние за 2010 г., определено на база общата балансова структура е лошо. Финансовата 
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структура на източниците на финансиране на дейността са в съотношение 23% собствен 

капитал и 77% привлечени средства. 

Във връзка с гореизложеното, може да се направи извода, че с въвеждане в 

експлоатация на четирите инсталации за комбинирано производство от втория етап на 

изграждане през 2011 г. се увеличава дела на комбинираното производство на електрическа и 

топлинна енергия и съответно приходите от продажба на електрическа енергия по 

преференциални цени. Това дава основание да се счита, че дружеството ще има финансови 

възможности да осъществява дейността и при условията на исканото изменение и 

допълнение на издадената лицензия.  

 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката, чл. 47, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 59, ал. 2, чл. 62, ал. 1, т. 1 

от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  

№ Л-271-03/28.07.2008 г., издадена на “В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич, 

по отношение на енергийния обект, като добавя четири броя газови когенерационни 

модули (ГБД) – по един във всяка централа (ТЕЦ №1,2,3 и 4) и променя инсталираната 

електрическа мощност от 7,792 MW на 15,584 MW и инсталираната топлинна мощност 

от 82,112 MW на 90,724 MW. 

2. Във връзка с изменението по т. 1, одобрява актуализирано Приложение № 1 

„Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за 

производство на електрическа и топлинна енергия” към лицензията за производство на 

електрическа и топлинна енергия № Л-271-03/28.07.2008 г., приложение към решението. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                     (Ангел Семерджиев) 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                     (Емилия Савева) 

 

 

 

 


