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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Р-151 

от 28.12.2011 г. 

             ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 28.12.2011 г., като разгледа документите по 

преписка № 41/2011 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39/15.08.2011г., за 

разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност „производство 

на електрическа енергия”, установи следното: 

 

 Преписка № 41 от 2011г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-

39/15.08.2011г. подадено от „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД на основание чл. 22, ал. 

4 от НЛДЕ за даване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната 

дейност „производство на електрическа енергия” в съответствие с издадената лицензия 

№Л-190-01/04.07.2005г. и изменена с Решение №И1-Л-190/02.06.2011 г. 

  Видно от т. 5.2.1.2. от лицензия №Л-190-01/04.07.2005г. енергийният обект – ТЕЦ 

„ЕЙ И ЕС – 3С Гълъбово” се въвежда в експлоатация на следните етапи: 

Етап 1.1.Въвеждане на блок №1 в експлоатация с нетна мощност 210 MW; 

Етап 1.2.Въвеждане на блок №1 в експлоатация с нетна мощност 240 до 270 MW; 

Етап 1.3.Въвеждане на блок №1 в експлоатация с нетна мощност 300 MW; 

Етап 2.1.Въвеждане на блок №2 в експлоатация с нетна мощност 210 MW; 

Етап 2.2.Въвеждане на блок №2 в експлоатация с нетна мощност 240 до 270 MW; 

Етап 2.3.Въвеждане на блок №2 в експлоатация с нетна мощност 300 MW; 

 С Решение №Р-126/02.06.2011г. ДКЕВР разрешава на „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 

1” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност за етап 1.1. и етап 2.1. и 

спомагателното оборудване към тях т.е. въвеждане в търговска  експлоатация на Блок №1 

и Блок №2 с нетна мощност от по 210 MW всеки. 

С Решение №Р-143/29.08.2011г. ДКЕВР разрешава на „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 

1” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност за етап 1.2. и етап 2.2. и 

спомагателното оборудване към тях т.е. въвеждане в търговска  експлоатация на Блок №1 

и Блок №2 с нетна мощност от по 270 MW всеки. 

Заявителят „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД е титуляр на лицензия № Л-

190-01/04.07.2005г., издадена от Комисията с решение № Л-190/04.07.2005г. на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и по реда на Глава 

трета, Раздел ІІ от НЛДЕ, а именно преди изграждане на енергийния обект, без 

провеждане на конкурс. С Решение №И1-Л-190/02.06.2011 г. така издадената лицензия е 

изменена като са описани етапите на които ще се въвежда в експлоатация енергийният 

обект – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС – 3С Гълъбово”. Лицензията е издадена за осъществяване на 

дейността „производство на електрическа енергия” с условие за  изграждане на 

енергийния обект ТЕЦ „EЙ И ЕС-3С Марица Изток 1”, впоследствие преименуван на ТЕЦ 

„EЙ И ЕС Гълъбово” за срок от 35 (тридесет и пет) години, считано от датата на първото 

решението на Комисията за разрешаване започване осъществяването на лицензионната 

дейност. 

         Административното производство по даване на разрешение за започване на 

лицензионната дейност е образувано по инициатива на лицензианта, който се е възползвал 

от правната възможност, дадена с чл. 22, ал. 4 от НЛДЕ и е направил искане за издаване на 
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разрешение под условие – след получаване на документ за въвеждане в експлоатация на 

ТЕЦ „EЙ И ЕС Гълъбово” с обща инсталирана мощност от 2х300 MW нето, издаден при 

условията и по реда на ЗУТ. Следователно процедурата по разглеждане на заявлението е 

започнала по реда на чл. 22, ал. 4 от НЛДЕ, като заявителят е приложил констативни 

актове за установяване на годността за приемане на строежа. По преписката са 

представени Констативен акт за установяване на годността за приемане на  първи 

етап на строежа (акт, образец 15) от 28.08.2010г., съставен на основание чл. 7, ал. 3, т. 15 

от Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство от 

представители на възложителя „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД, строителите 

„АЛСТОМ Пауър Системс” ГмбХ и „АЛСТОМ България” ЕООД , проектанта „АЛСТОМ 

Пауър Системс” ГмбХ и консултанти „И Кю И-Контрол” ООД и „Стройнадзор” ООД, 

осъществили строителния надзор и Констативен акт за установяване годността за 

приемане на втори етап на строежа (акт, образец 15) от 20.10.2010г., съставен на 

основание чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителство от представители на възложителя „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА 

ИЗТОК 1” ЕООД, строителите „АЛСТОМ Пауър Системс” ГмбХ и „АЛСТОМ България” 

ЕООД , проектанта „АЛСТОМ Пауър Системс” ГмбХ и консултанти „И Кю И-Контрол” 

ООД и „Стройнадзор” ООД, осъществили строителния надзор.  

 С писмо с вх. № к.Е-ЗЛР-Р-39/10.10.2011 г. „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” 

ЕООД е представил Протокол на Държавна приемателна комисия за установяване на 

годността за ползване на строеж (Образец 16, Приложение №16 към чл.7, ал.3, т.16 от 

Наредба № 3 от 2003 г.): „ТЕЦ „EЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” 2х300 MW (нето) с два 

етапа на строителство и въвеждане в експлоатация, Община Гълъбово, Област 

Стара Загора, Етап 1.3 Въвеждане на Блок №1 в експлоатация с нетна мощност 300 

MW и Етап 2.3 Въвеждане на Блок №2 в експлоатация с нетна мощност 300 MW, 

Приложение №17 към чл.7, ал. 3, т. 17 на Наредба №3 – Протокол за проведени 72-

часови комплексни изпитания при експлоатационни условия, както и издаденото въз 

основа на тях Разрешение за ползване №СТ-05-1027/07.10.2011 г. 

 С цел доказване изпълнението на изискването по чл. 40, ал. 2 от ЗЕ „ЕЙ И ЕС-3С 

МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД е представило договори за покупко-продажба на недвижими 

имоти, сключени в нотариална форма между заявителя като купувач и съответно като 

продавач „НЕК” ЕАД и „Брикел” ЕАД, а именно нотариален акт № 70, том III, рег. № 

2770, дело № 205/2006 г. и нотариален акт № 42, том VIII, рег. № 6164, дело № 703/2005 г. 

„ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД е собственик на имотите, върху които е 

разположена „ТЕЦ Марица Изток-1” както следва: 

1. в землището на село Обручище 

- кв. 502, п-л ІІ– съгласно нотариален акт №42/01.12.2005 г., т. VІІІ; 

- кв. 502, п-л ІІІ– съгласно нотариален акт №70/20.04.2006 г., т. ІІІ; 

- кв. 503, п-л ХV– съгласно нотариален акт №42/01.12.2005 г., т. VІІІ и нотариален 

акт №70/20.04.2006 г., т. ІІІ; 

- кв. 502, п-л Х– съгласно нотариален акт №42/01.12.2005 г.; 

- кв. 502, п-л ІХ– съгласно нотариален акт №70/20.04.2006 г., т. ІІІ; 

- кв. 502, п-л VІІІ– съгласно нотариален акт №70/20.04.2006 г., т. ІІІ; 

2. в землището на град Гълъбово 

- кв. 503, п-л ХІV– съгласно нотариален акт №42/01.12.2005 г., т. VІІІ и нотариален 

акт №70/20.04.2006 г., т. ІІІ; 

- кв. 503, п-л ХV– съгласно нотариален акт №42/01.12.2005 г., т. VІІІ и нотариален 

акт №70/20.04.2006 г., т. ІІІ; 

  Във връзка с изграждане и експлоатация на централата „Брикел” ЕАД е учредила 

на „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД безсрочно ограничени вещни права в с. 

Обручище и гр. Гълъбово съгласно нотариален акт № 69/20.04.2006 г., т.ІІ, рег. № 2769, 

дело № 204/2006 г. 
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Предвид гореизложеното се налага изводът, че са налице предпоставките за 

допустимост на искането на  „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД, чието заявление 

съответства на изискванията на разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от НЛДЕ.  

Издадената на „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД лицензия № Л-190-

01/04.07.2005 г. за дейността „производство на електрическа енергия” е с условие за  

изграждане на енергийния обект ТЕЦ „ EЙ И ЕС-3С Марица Изток 1 ”, впоследствие 

преименуван на  ТЕЦ „EЙ И ЕС Гълъбово” с обща инсталирана мощност от 2х300 MW 

нето, находяща се в област Стара Загора , община Гълъбово, гр. Гълъбово. 

            С Решение №Р-126/02.06.2011г. е разрешено на „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” 

ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност за етап 1.1. и етап 2.1. и 

спомагателното оборудване към тях т.е. въвеждане в търговска експлоатация на Блок №1 

и Блок №2 с нетна мощност от по 210 MW всеки. 

 С Решение №Р-143/29.08.2011г. е разрешено на „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” 

ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност за етап 1.2. и етап 2.2. и 

спомагателното оборудване към тях т.е. въвеждане в търговска  експлоатация на Блок №1 

и Блок №2 с нетна мощност от по 270 MW всеки, в съответствие с т.5.2.1.2. от лицензия № 

Л-190-01/04.07.2005 г., изменена с Решение №И1-Л-190/02.06.2011 г. 

 Към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-39/15.08.2011г., спазвайки разпоредбата на чл. 22, 

ал. 4 от НЛДЕ, „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД е представило Протокол на 

Държавна приемателна комисия за установяване на годността за ползване на строеж 

(Образец 16, Приложение №16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба №3 от 2003 г.): „ТЕЦ 

„EЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” 2х300 MW (нето) с два етапа на строителство и 

въвеждане в експлоатация, Община Гълъбово, Област Стара Загора, Етап 1.3 

Въвеждане на Блок №1 в експлоатация с нетна мощност 300 MW и Етап 2.3 

Въвеждане на Блок №2 в експлоатация с нетна мощност 300 MW. 

            Съгласно представеният Протокол Образец 16 са спазени общите правилата и 

норми на застрояване за определената с ПУП устройствена зона – „Чисто производствена” 

и не са допуснати отклонения от нормативно определените стойности на устройствените 

показатели. 

 В процеса на достигане на целево натоварване през третия етап на въвеждане в 

експлоатация на централата – 300 MW нетна изходяща мощност за всеки блок са 

предприети действия, свързани с увеличаване на изходящата мощност, в т.ч. инженерни и 

проектантски дейности, като работни проекти за: „обикновен сепаратор”, „Термовизионни 

камери за контрол на температурата в пещната камера на котела”, „Платформи на 

термовизионни камери”, работен проект за подобряване на съществуващата „Система за 

впръскване на вода под горивната решетка”. Във връзка с проектирането и реализацията 

на работните проекти за оптимизация на централата за доказване готовността на 

монтираните съоръжения за производство на стабилна мощност 2х300 MW нето са 

изпълнени всички изисквания на ЗУТ. 

  В периода след приемането на етапи 1.1, 2.1, 1.2 и 2.2 в експлоатация, са изпълнени 

следните модификации и монтирано допълнително оборудване: 

 - Платформи за термокамери за наблюдение на факела на котела – за работа на 

неподвижните термокамери на предна и задна стена на котела над решетките за 

доизгаряне,  съществуващите платформи на кота +2,93м, 2,70м и 44,50 са реконструирани 

и удължени, за да осигурят безопасен достъп и преминаване в зона на камерите. Всички 

реконструирани платформи са оборудвани с 1100 мм перила, достатъчни за да предпазят 

операторите по време на рутинни огледи. 

 - Монтаж на термокамери за наблюдение на факела на котела – по време на 

нормалната експлоатация на централата термокамерите ще съдействат на 

експлоатационния персонал да следи състоянието на горивния процес. Експлоатационният 

персонал ще може да събира информация за разпределението на температурата във 

вътрешността на котела, позицията и геометрията на пламъка, което позволява да се 
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направи оценка на цялостния резултат на горивния процес и при необходимост да се 

вземат мерки за оптимизация на същия. За целта са монтирани 3 постоянни термокамери 

за мониторинг, които ще работят без прекъсване. Една подвижна камера, обща за двата 

блока ще работи при необходимост, използвайки допълнително 8 точки за наблюдение. 

Термокамерите, които са инсталирани на котлите на Блок №1 и Блок №2 са осигурени с 

охлаждаща вода. Водата се използва за охлаждане на сензорите на термокамерите. За 

неподвижните термокамери системата за охлаждане е отделна за двата котела на Блок №1 

и Блок №2. Термокамерите са захранени със сгъстен въздух, използващ се за охлаждащ 

въздух и въздух за продухване на сензорите.  Системата за сгъстен въздух е обща за 

котлите на Блок №1 и Блок №2. 

 - Електрозахранването на термокамерите е чрез два входни кабела от Главна 

разпределителна уредба НН на Блок №1 и от Главна разпределителна уредба НН на Блок 

№2. Захранването на компресорите е осъществено чрез силови кабели директно от Главно 

разпределително табло. 

 - Системата за видео и термографичен анализ (термокамери) включва следното 

оборудване за всеки блок: визуализация на пламъка в горната част на котелната пещ – 1 

термокамера, визуализация на пламъка в долната част на котелната пещ – 2 термокамери. 

Инсталиран е шкаф в стая за измерване на предупредителните телекомуникационни 

сигнали в Главна командно-контролна сграда близо до Централна командна сграда. 

- Система за впръскване на вода под горивната решетка – в бункерите под 

решетките на котли  1 и 2 на централата се събира фина пепел, която не се потапя във 

водния басейн на шлаковия резервоар и е възможно да се възпламени, повишавайки 

температурата на охлаждащия въздух насочен към горивната решетка за да я гаси. Това 

води до повишаване на температурата в бункерите и нарушаване на горивния процес. 

Безопасността е допълнителна причина, поради която е необходимо да се осигури 

възможност за гасене на пепелта във всеки котел. Изпълнена е система за мокрене и 

потапяне на пепелта във водата във ваната на потопения скрептов транспонтьор под 

бункерите. На всеки бункер са монтирани по 4 дюзи под ъгъл 30º в низходяща посока, 

изцяло обхващащи проходното сечение. Дюзите се захранват от система за техническа 

вода на централата, след като са инсталирани две помпи (една работна и една в горещ 

резерв) за увеличаване на налягането на впръсканата вода в случай на нужда. Дюзите са 

монтирани към ревизионните врати на бункерите. Системата се управлява автоматично от 

локално табло, разположено близо до бункерите. Дюзите работят по една на бункер, 

останалите се включват автоматично при достигане на определена температура. 

Подаването на охлаждаща вода до дюзите се извършва автоматично чрез отваряне на 

соленоиден клапан, който се управлява от локално табло.   

- Обикновен сепаратор – за да се подобри ситността на въглищата, подавани към 

горелките, във всяка мелница е инсталиран опростен сепаратор за въглищен прах. 

Главното му предназначение е да събира по-едро смленият материал на изхода на 

мелницата и да го връща на входа на мелницата за още един цикъл на смилане. 

 -    Система за сгъстен въздух към системата за отвеждане на летливата пепел – при 

направените изпитания на блоковете на ниска мощност е установено, че има нужда от 

подобряване работата на системата за транспортиране на летлива пепел. Това се дължи на 

факта, че увлечените частици пепел са с характеристики, различни от очакванията. За 

целта за всеки блок е монтирана допълнителна компресорна станция, състояща се от два 

компресора, два броя ресивери с вместимост 8м³ и четири броя ресивери с вместимост 

0,35м³ към съществуващата система за сгъстен въздух предназначена за транспортиране на 

летливата (увлечена) пепел. 

 - Система за вторичен въздух - извършена е реконструкция на разпределителния 

дюзов апарат на въздуховоди за вторичен въздух.  

 С реализацията на гореописаните инвестиционни проекти за изпълнение на 

необходимите технически модификации е постигната проектна нетна мощност от 300 MW 
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за всеки блок на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС-3С Марица Изток1”. Съгласно заключението в Протокол 

за 72 – часови комплектни изпитания при експлоатационни условия проведени в периода 

26.09.2011г. – 29.09.2011г., монтираните машини и съоръжения не са показали 

отклонения, недопустими по отношение на хигиенните изисквания, изискванията за 

безопасност на труда, опазване на околната среда и пожарна безопасност. Постигнати са 

техническите параметри и проектната мощност.  

            Съгласно Протокол за проведено изпитание за определяне на нетната мощност при 

работа на два блока в периода 26.09.2011г. – 29.09.2011г., съставен и подписан от 

представители на „НЕК” ЕАД и ТЕЦ „ЕЙ и ЕС-3С Марица Изток1”ЕООД, реално 

измерената по време на изпитанията средната нетна мощност на един блок е 302,75 MW 

и средната брутна мощност на един блок е 346,1MW. 

 Въз основа на направените констатации Държавната приемателна комисия 

приема строеж „ТЕЦ „EЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” 2х300 MW (нето) с два етапа на 

строителство и въвеждане в експлоатация, Община Гълъбово, Област Стара Загора 

Етап 1.3. Въвеждане на Блок №1 в експлоатация с нетна мощност 300 MW и Етап 2.3. 

Въвеждане на Блок №2 в експлоатация с нетна мощност 300 MW.  

 Държавната приемателна комисия приема и предлага на Началника на ДНСК 

да издаде разрешение за ползване на горе посочения строеж.  
  

„ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД е представило Приложение №17 към чл.7, ал. 

3, т. 17 на Наредба №3 – Протокол за проведени 72-часови комплексни изпитания при 

експлоатационни условия на „ТЕЦ „EЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” нетна мощност 2х300 

MW- с два етапа на строителство и въвеждане в експлоатация  Етап 1.3 Въвеждане на Блок 

№1 в експлоатация с нетна мощност 300MW и Етап 2.3. Въвеждане на Блок №2 в 

експлоатация с нетна мощност 300 MW за периода 26.09.2011г. – 29.09.2011г.  

Въз основа на проведените 72-часови комплексни изпитания и направените 

констатации е дадено заключение, че монтираните машини и съоръжения не са показали 

отклонения, недопустими по отношение на хигиенни изисквания, изискванията по 

безопасността на труда, опазване на околната среда и пожарната безопасност. Постигнати 

са техническите параметри и проектната мощност на етапа. 

    „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД е представило Разрешение за ползване  

№СТ-05-1027/07.10.2011г. на Дирекция за Национален строителен контрол към 

Министерството на регионалното развитие и благоустройство, в което е посочено че се 

разрешава ползването на строеж: ТЕЦ „EЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” 2х300 MW (нето) – 

Община Гълъбово, Област Стара Загора – Етап 1.3. Въвеждане на Блок №1 в експлоатация 

с нетна мощност 300 MW и Етап 2.3. Въвеждане на Блок №2 в експлоатация с нетна 

мощност 300 MW реално измерена по време на изпитанията средна нетна мощност на един 

блок - 302,75 MW и средна брутна мощност на един блок – 346,1 MW. 

  Налага се изводът, че приложените данни и документи от „ЕЙ И ЕС-3С 

Марица Изток 1” ЕООД са в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и т. 4 от НЛДЕ, 

дружеството ще може да експлоатира енергийния обект ТЕЦ  „EЙ И ЕС Гълъбово” с 

мощност от 2х300 MW нето – Блок №1, Блок №2 и спомагателното оборудване към 

тях, т.е. етап 1.3. и 2.3.  от Разрешение за строеж № 29/29.06.2005г., изменено с Заповед 

№ 2/11.04.2011г. на главен архитект общинска администрация гр.Гълъбово. 

С оглед изложеното по-горе, може да се направи извода, че заявителят 

притежава техническите възможности за извършване на дейността „производство на 

електрическа енергия” чрез енергийния обект с мощност 2х300 MW нето – Блок №1, 

Блок №2. 

 

Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия”: 
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Дружеството е представило данни за управленската и организационна структура и 

доказателства за назначения персонал и неговата квалификация.  

 В съответствие с дадената в точка 5.2.12. от лицензия № Л-190-01/04.07.2005 г. 

възможност лицензиантът е предоставил извършването на дейностите по експлоатация и 

поддръжка на централата  чрез договор на дружество – оператор – “EЙ И ЕС-Марица 

Изток 1  Сървисиз” ЕООД. Това дружество - оператор, с одобрението на лицензианта е 

определило организационната структура относно експлоатацията на централата и 

назначенията на експлоатационния персонал. Съгласно цитираната т. 5.2.12. от лицензията 

в този случай лицензиантът носи отговорността пред комисията за спазване на условията 

по лицензията. Договорът за експлоатация и поддръжка е  сключен между „ЕЙ И ЕС-3С 

Марица Изток 1” ЕООД като собственик на централата и “EЙ И ЕС-Марица Изток 1  

Сървисиз” ЕООД като оператор на 08 март 2006 г. и представлява Приложение № 10 към 

лицензията. Съгласно точки 5.2.12 и 5.2.13. от лицензията лицензиантът е задължен да 

поиска писменото съгласието на Комисията за всяко съществено изменение в договора за 

експлоатация и поддръжка. 

Данни за опита на заявителя относно извършване на дейността „производство на 

електрическа енергия” : 

Крайният собственик на капитала е американската компания „Ей и Ес” (AES 

Corporation), която е една от най-големите световни енергийни компании. С дейности в 29 

страни на 5 континента, генераторните и електропреносни съоръжения на „Ей и Ес” имат 

капацитет за обслужването на 100 милиона души по целия свят. „Ей и Ес” управлява 132 

генераторни съоръжения с обща инсталирана мощност приблизително 40 000 MW.  

В България „Ей И Ес Корпорация е собственик и експлоатира вятърен парк „Свети 

Никола” с обща инсталирана мощност 156 MW. 

 Представените от „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД данни и доказателства са в 

съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1-6 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и дружеството притежава организационни възможности, опит и специалисти 

за извършване на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”.  

Към заявлението за издаване на разрешение за започване осъществяването на 

лицензионната дейност „Ей И Ес-3С Марица изток 1” ЕООД на основание чл. 22, ал. 1 т. 6 

от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката е представило актуализиран 

бизнес план и финансов модел за периода 2010-2027 г., изготвени съобразно изменената 

инсталирана мощност 

Съгласно одитирания финансов отчет за 2010 г., дружеството отчита загуба от 

основна дейност 42 222 хил.лв., като общият натрупан отрицателен финансов резултат 

възлиза на 108 174 хил.лв. Общата стойност на дълготрайните активи към края на 

текущата година е 1 947 хил.лв., от които имоти, машини и съоръжения са на обща 

стойност от 1 913 хил.лв. Дружеството разполага със собствен капитал от 158 млн.лв. и 

дългосрочни задължения на обща стойност 302 млн.лв., от които с преобладаващ дял са 

задълженията към свързани лица.  

При анализ на общата балансова структура се вижда, че дружеството е в 

относително лошо финансово състояние, което е свързано с активната инвестиционна 

дейност на дружеството за периода 2006 – 2010г. „Ей И Ес-3С Марица изток 1” ЕООД 

поддържа приемлива обща ликвидност, което от своя страна е показател, че дружеството 

разполага с необходимият финансов ресурс за обезпечаване на оперативните търговски 

задължения. 

Комисията счита, че представеният актуализиран бизнес план и финансов модел 

следва да бъдат одобрени след извършването на анализ и проверка на представените от 

дружеството данни. 
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 Въз основа на  гореизложено може да бъде направен извода, че дружеството   

притежава финансови възможности за осъществяване на  лицензионната дейност. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 - 3 от  

Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 2 от ЗЕ  

 

          ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

       Р Е Ш И: 

  
   Разрешава на „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД започване 

осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-190-

01/04.07.2005 г. , изменена с решение №И1-Л-190/02.06.2011 г. за „производство на 

електрическа енергия” чрез енергийния обект ТЕЦ  „EЙ И ЕС Гълъбово” за етап 1.3. 

Въвеждане на Блок №1 в експлоатация с нетна мощност 300 MW и за етап 2.3. 

Въвеждане на Блок №2 в експлоатация с нетна мощност 300 MW, находящ се в  

землището на с. Гълъбово,  област Стара Загора.  

 

         Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        /Ангел Семерджиев/ 

 

      

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

               / Емилия Савева/ 

 

 


