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Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-024  

от 06.02.2020 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.02.2020 г., като разгледа заявление  

с вх. № E-ЗЛР-ПД-89 от 14.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и за продължаване срока на 

лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация - 

Бургас” ЕАД и събраните данни от проведеното открито заседание на 29.01.2020 г., 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-89 от 14.11.2019 г., 

допълнено с писмо с вх. № E-14-13-13 от 02.12.2019 г., от „Топлофикация - Бургас” ЕАД за 

продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ и за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, на 

основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 67, ал. 1 от Наредба 

№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

За проучване на обстоятелствата в подаденото заявление е сформирана работна група 

със Заповед № З-E-240 от 26.11.2019 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-62 от 20.01.2020 г., приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по Протокол № 17 от 23.01.2020 г., т. 5, и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 29.01.2020 г. е проведено 

открито заседание, на което не е присъствал представител на „Топлофикация - Бургас” ЕАД и 

не са направени възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия 

доклад. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното: 

„Топлофикация - Бургас” ЕАД притежава лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-024-05 от 

15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в град Бургас, всяка за 

срок от 20 години. Съгласно условията на лицензиите същите са в сила от датата, на която 

изтича определеният от закона срок за обжалване на решението за издаването им, а именно от 

16.12.2000 г. 

С Решение № Л-023 от 15.11.2000 г. Комисията е издала на „Топлофикация - Бургас” 

ЕАД лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“. 

С Решение № Р-036 от 17.04.2006 г. Комисията е изменила и допълнила лицензия  

№ Л-023-02 от 15.11.2000 г., издадена на „Топлофикация - Бургас” ЕАД, за дейността 

„производство на топлинна енергия“, с условията за изграждане на енергийния обект 

„Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия” на база шест 

газови бутални двигателя със 17,82 MW електрическа мощност и 18,59 MW топлинна 

мощност”, с условията за производство на електрическа и топлинна енергия и по отношение 
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на Приложение № 1 към лицензията, като е определила срок на лицензията 20 (двадесет) 

години, считано от датата на получаване на разрешение за осъществяване на лицензионната 

дейност. С Решение № Р-092 от 06.10.2008 г. Комисията е дала на “Топлофикация - Бургас” 

ЕАД разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, считано от датата на разрешенията за ползване на строеж 

по Закона за устройство на територията, представени по административната преписка, а 

именно от 26.04.2007 г. 

Предвид изложеното, срокът на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ изтича на 26.04.2027 г., а срокът на 

лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ изтича на 

16.12.2020 г. 

 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието, е видно, че „Топлофикация - Бургас” ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, 

т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация - Бургас” ЕАД е еднолично акционерно дружество, с 

ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас,  

гр. Бургас 8000, ж.к. Лозово. Дружеството е с предмет на дейност: „производство на топлинна 

енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги обслужващи основните 

дейности, разпределение и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на 

електро енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на 

гориво природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона“. 

„Топлофикация - Бургас” ЕАД е с едностепенна система на управление - управлява се 

от съвет на директорите и се представлява от Христин Илиев Илиев, в качеството му на 

изпълнителен директор. Капиталът на дружеството е в размер на 26 581 322 лева, разпределен 

в 26 581 322 поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв. Едноличен собственик на 

капитала e Бовард Лимитид, чуждестранно юридическо лице, държава: Великобритания. 

Съгласно представената декларация от изпълнителния директор на „Топлофикация – 

Бургас“ ЕАД и след извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, се установи, че дружеството не е в производство по несъстоятелност или в 

производство по ликвидация. КЕВР не е отнемала лицензии и не е отказвала издаването на 

лицензии на дружеството за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и 

дейността „пренос на топлинна енергия“. 

 

I. Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-89 от 14.11.2019 г. на „Топлофикация - Бургас” 

ЕАД съдържа искане за продължаване на срока на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. 

за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.  

 

Със заявлението „Топлофикация - Бургас” ЕАД е поискало продължаване срока на 

издадената лицензия с 20 (двадесет) години. 

Дружеството е обосновало искането си със следните мотиви:  

ОЦ “Лозово” е въведена в експлоатация през 1982 год. и е функционирала 

непрекъснато. Тя е единствен топлоизточник на дружество “Топлофикация – Бургас” ЕАД. 

Разположените в северна промишлена зона или в близост до топлопреносна мрежа 

фирми със собствен топлоизточник произвеждат топлоенергия само за собствени нужди и 

нямат възможност за допълнително производство на топлоенергия за продажба, поради 

малка мощност на инсталираните съоръжения или икономическа нецелесъобразност. 

В резултат на изпълнението на програми за ремонтна и инвестиционна дейност по 

години на основните съоръжения е извършен определен обем ремонтни и инвестиционни 

дейности, допринесли за поддържането им в добро техническо състояние. “Топлофикация- 

Бургас” ЕАД разполага с необходимите основни и спомагателни съоръжения, осигуряващи  

производството на електрическа и топлинна енергия в съответствие с нуждите на пазара и 

потребностите на клиентите на дружеството. 
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През 1995 год. е извършено газифицирането на топлоизточника, за да се увеличи 

срокът на безаварийна експлоатация на производствените съоръжения. 

С реализиране през 2006 г. на инвестиционен проект – изграждане на “Инсталация за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в “Топлофикация – Бургас” 

ЕАД” на база шест газови бутални двигателя с 17,82 MW електрическа мощност и 18,59 MW 

топлинна мощност” дружеството въвежда високоефективното производство на топлинна 

и електрическа енергия. Съгласно сервизните документи на всеки газобутален двигател се 

гарантира пробег от 96 000 часа без основен ремонт. След извършване на основен ремонт се 

гарантира същият ресурс.  

Чрез изграждането на ИКПТЕЕ е въведено в експлоатация екологично чисто 

производство, осигуряващо оптимално използване на първичните енергийни ресурси и 

свързаните с това ниски стойности на емисиите с изходящите газове. 

Проектът кореспондира с приоритетните цели на Закона за енергетиката – за 

насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия. Повишава 

се степента на енергийната ефективност и се намаляват производствените разходи, което 

повишава конкурентноспособността на дружеството.  

От 2016 г. в централата функционира нов водогреен котел ВК № 5 за производство на 

топлинна енергия, чрез оползотворяване на биомаса (дървесен чипс, слънчогледови пелети, 

сламени пелети, слама, слънчогледова шлюпка), с входяща топлинна мощност 17.72 МW. 

Произведената от котела топлоенергия с топлоносител гореща вода се предоставя на 

обществената мрежа за централно топлоснабдяване. Котелът е въведен в експлоатация на 

24.11.2016 г., снабден е с мултициклон и ръкавен филтър – пречиствателни съоръжения за 

улавяне на прахови частици, като всички извършени до момента контролни и собствени 

периодични измервания са в съответствие с емисионните норми.  

Извършената диверсификация на горивната база на „Топлофикация - Бургас” ЕАД 

осигурява частична независимост на дружеството от доставките на природен газ и 

способства на намаляването на разходите за производство на топлинна енергия, 

поддържане на приемливи и стабилни цени на топлинната енергия в дългосрочен план и 

увеличава възможностите за привличане на нови потребители.  

В средата на 2019 г. в топлоизточника е стартиран проект „Реконструкция на 

водотръбен котел ВК-100 (№4), състояща се в поставяне на наклонена скара в пещната 

камера на съществуващия котел с цел производство на топлинна енергия, чрез 

оползотворяване на биомаса и спомагателни съоръжения към него.” След приключване на 

процедурата в РИОСВ-Бургас (издадено крайно решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС), дружеството следва да представи в МОСВ и ИАОС информация с 

обхват и съдържание на Приложение №5 от Наредбата за условията и реда за издаване на 

комплексни разрешителни. 

С реализиране на горепосочените значими проекти в топлоизточника, “Топлофикация 

– Бургас” ЕАД доставя топлинна енергия на близо 31 000 абоната на конкурентна цена, с 

което се подобрява жизнения стандарт на потребителите.   

„Топлофикация – Бургас” ЕАД притежава действащо Комплексно Разрешително  

№ 33-Н1/2015 г., в сила от 14.08.2015 г., издадено с Решение № 33 – Н1- ИО-АО/2015 г. на 

ИАОС.  

На „Топлофикация – Бургас” ЕАД с Решение на ИАОС № 61-Н1-А0/2016 г. от 

22.01.2016 г. е издадено Разрешително за емисии на парникови газове № 61-Н1/2016 г. 

Дружеството разполага с квалифициран кадрови персонал за експлоатация на 

производствените мощности, поддръжка на оборудването, както и с опитен управленски 

екип, осъществяващ планирането и организацията на дейността си.  

По отношение на това искане следва да се има предвид, че обхватът на преценката на 

Комисията за основателността на искане за продължаване на срок на лицензия е 

регламентиран в чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 40 от ЗЕ. Според тази разпоредба срокът на 

лицензията се продължава за срок не по-дълъг от 35 години, ако лицензиантът отговаря на 

условията на ЗЕ, изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил 

писмено искане за продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на 
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първоначалната лицензия. В тази връзка, за да уважи искане за продължаване на срока на 

лицензията Комисията следва да констатира, от една страна, че лицензиантът е изпълнявал 

задълженията по издадената му лицензия през първоначално определения му срок, а от друга, 

че и след неговото изтичане, той ще продължи да отговаря на условията за издаване на 

лицензия, а именно, че ще притежава необходимите технически и финансови възможности, 

материални и човешки ресурси и организационна структура. Следователно, преценката на 

предпоставките за продължаване на срока е релевантна към момента на изтичане на срока на 

лицензията. Същото се потвърждава и от факта, че срокът на лицензията се продължава от 

момента на изтичане на първоначално определения срок. Към този момент се отнася актът на 

продължаване на срока, което обуславя необходимостта към същия момент да са налице 

обективни изводи за наличие на предпоставките за продължаване на срока.  

Предвид обстоятелството, че срокът на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ изтича на 26.04.2027 г., към 

настоящия момент не може да се направи обективен анализ на предпоставките за 

продължаване на срока на лицензията. 

С оглед гореизложеното, направеното от „Топлофикация - Бургас” ЕАД искане за 

продължаване на срока на издадената му лицензия към настоящия момент е 

неоснователно и следва да бъде отхвърлено. За заявителя е налице правна възможност 

да направи повторно искане за продължаване на срока на лицензията му към момент, 

когато обективната преценка на основателността на това искане стане възможна. 

 

 

II. Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-89 от 14.11.2019 г. на „Топлофикация - Бургас” 

ЕАД съдържа искане за продължаване на срока на лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. 

за дейността „пренос на топлинна енергия“. 

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадената лицензия с 20 (двадесет) 

години. 

Към заявлението дружеството е приложило описание на границите и актуална карта, 

указваща територията, обхваната от лицензията за пренос на топлинна енергия и местата на 

присъединяване на преносната мрежа към производствените съоръжения на производителите. 

Дружеството е обосновало искането си със следните мотиви:  

Топлопреносната мрежа (ТПМ) на „Топлофикация – Бургас” ЕАД е изграждана на 

няколко основни етапа в зависимост от разширяване на топлофицираните райони на града.  

Първият етап на ТПМ е завършен през 1982 г., когато тя е въведена в експлоатация и 

разширена до 125 km, която функционира непрекъснато до този ден.  

Топлофицираните райони са предимно жилищни комплекси с панелни блокове, които 

са проектирани за централно отопление и са изградени в повечето случаи без комини. 

Централното топлоснабдяване при тях е най-доброто решение и възможност за отопление.  

От 1994 г. всички отклонения и дворни мрежи се изграждат само от предварително 

изолирани тръби и се монтират АС с пластинчати топлообменници, което предполага добро 

експлоатационно състояние. Всички АС са с индиректна схема и са оборудвани с топломери, 

регулатори за отопление и битово-горещо водоснабдяване. Дружеството провежда 

мероприятия по повишаване на ефективността при предаването на топлинната енергия в 

АС чрез полагане или възстановяване на топлинна изолация. 

В инвестиционните програми на дружеството по години са включени дейностите по 

извършване на подмяна с предварително изолирани тръби на дворните мрежи и отклонения, 

както и подмяна на тръбните топлообменници в АС с пластинчати, което намалява 

загубите на топлоенергия при преноса.  

Преносът на топлинна енергия с топлоносител гореща вода от ОЦ „Лозово” до 

консуматорите на гр. Бургас се осъществява по I-ва магистрала Ду 700 mm и II-ра 

магистрала Ду 900 mm (в резерв). 
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Общата дължина на топлопроводите на ТПМ е 125 km. Разпределението на топлинна 

енергия се извършва в 941 бр. АС, от които 464 бр. са с пластинчати топлообменници. 

В гр. Бургас са топлофицирани шест района, които се обслужват от три районни 

бази в ж.к. „Славейков”, ж.к. „Изгрев” и ж.к.”Лазур” със съответните инкасаторски 

пунктове.  

“Топлофикация - Бургас” ЕАД доставя топлинна енергия на 30 882 клиента, като  

30 598 от тях са битови, 222 стопански и 62 бюджетни.  

Основната част от продажбите на топлоенергия, с топлоносител топла вода е за 

битови нужди на населението за отопление и БГВ.   

Продажбите на топлоенергия за бюджетни организации са основно предназначени за 

училища, детски градини, “Дом майка и дете” и ОРБ, към Община Бургас или към ресорното 

министерство. 

Останалата част от топлоенергията за стопански нужди се консумира за отопление 

и битово-горещо водоснабдяване на магазини, офиси и др. 

В представения Бизнес-план на „Топлофикация – Бургас” ЕАД за периода 2020-2024 г., 

след анализ на определящи икономически, технически, социални и законодателни фактори са 

формулирани цели за развитието и функционирането на централизираното топлоснабдяване 

в гр. Бургас, както и към дейността на дружеството на територията на действие на 

лицензията. 

Дружеството е представило към заявлението за продължаване на срока на лицензиите 

бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който се разглежда в отделно административно 

производство и от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото производство 

представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на техническите и финансовите 

възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за новия срок. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 
Преносът на топлинна енергия с топлоносител гореща вода от централата до 

консуматорите на гр. Бургас се осъществява по I-ва магистрала Ду 700 mm и II-ра магистрала 

Ду 900 mm (в резерв). 

Техническото състояние на водната топлопреносна мрежа е добро. 

Общият брой на абонатните станции е 941 бр., от които 464 бр. са с пластинчати 

топлообменници. Всички абонатни станции са оборудвани с ултразвукови топломери и 

регулатори за отопление и битово-горещо водоснабдяване.  

С тези съоръжения са топлоснабдени 30 882 клиента: 30 598 от тях битови, 222 

стопански и 62 бюджетни. Отчитането на топлинната енергия се извършва по системата 

„дялово разпределение“. 

Дружеството използва микропроцесорната информационна диспечерска система за 

контрол и управление на топлопреносната мрежа (ТПМ), обхващаща четири метеопункта и 

топлопреносната мрежа. 

Относно поискания от дружеството 20-годишен срок на лицензията за пренос на 

топлинна енергия: 

„Топлофикация Бургас“ ЕАД извършва лицензионната си дейност на територия в  

гр. Бургас и снабдява с топлинна енергия с гореща вода 30 882 клиента. Предвидени са за 

следващия 5-годишен период да се извършат инвестиции в топлопреносната мрежа в размер 

на 697 хил. лв. Дружеството поддържа мрежата в добро техническо състояние. Разполага с 

необходимия персонал, работещ по поддръжката и експлоатацията на топлопреносната мрежа 

и за работа с клиенти.  

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през новия 

20-годишен срок за извършване на дейността по лицензията, поради което срокът на 

лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия може да бъде 

удължен с нови 20 (двадесет) години, считано от 16.12.2020 г. 
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ПРАВНИ АСПЕКТИ: 

При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията 

следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и 

дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията за 

новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията, да има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява 

дейността и да е представило 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. На основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в 

производството за продължаване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за 

подаване, разглеждане и решаване на искане за издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от 

НЛДЕ с решението за продължаване на срока на лицензията Комисията определя условията за 

осъществяване на лицензионната дейност за новия срок. 

Предвид изложеното по-горе, „Топлофикация - Бургас” ЕАД е търговец по смисъла на 

Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не му е 

отнемала или отказвала издаването на лицензия за дейността пренос на топлинна енергия, 

поради което продължаването на срока на издадената лицензия няма да е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Заявителят е посочил, че лицензионната дейност ще се осъществява чрез подробно 

описани в заявлението основни съоръжения на територията на гр. Бургас, чрез които до 

настоящия момент е осъществявал дейността по пренос на топлинна енергия и за които е 

представил справки за дълготрайни материални активи. За част от топлопроводите и 

абонатните станции е отбелязано, че същите са финансирани и изградени от клиенти и 

подлежат на изкупуване, съгласно разпоредбите на ЗЕ.  

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 
„Топлофикация - Бургас“ ЕАД, съгласно представения предварителен годишен 

финансов отчет за 2019 г., реализира загуба и отрицателен всеобхватен доход в размер на 520 

хил. лв. при отчетена загуба за 2018 г. от 193 хил. лв. и отрицателен всеобхватен доход от 444 

хил. лв. Очакваният финансов резултат от дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 2018 

г. е влошен, вследствие на намалените финансови приходи, докато от основната дейност е 

подобрен, загубата е намалена от 1 225 хил. лв. на 840 хил. лв., вследствие на изпреварващия 

ръст на продажбите, спрямо ръста на разходите за дейността.  

Финансовите показатели изчислени на база балансова структура към 31.12.2019 г. са 

подобрени и показват, че дружеството е с добра обща ликвидност и разполага със собствени 

средства за обслужване на задълженията си.  

1. Прогнозирани финансови параметри за периода 2020 г. – 2024 г. 

За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило прогнозни 

годишни финансови отчети, от които е видно, че от 2020 г. във всяка година от осъществяване 

на дейността прогнозира да реализира положителен финансов резултат печалба, както следва: 

2020 г. - 1 033 хил. лв.; 2021 г. – 1 534 хил. лв.; 2022 г. – 1 315 хил. лв.; 2023 г. – 1 294 хил. лв. 

и 2 024 г. – 1 177 хил. лв. Подобряването на финансовия резултат се дължи на изпреварващия 

ръст на общите приходи от 3,14%, спрямо ръста на общите разходи в размер на 2,40%. 

Приходите от продажба на електрическа енергия нарастват през 2024 г. с 3,56%, спрямо  

2020 г., докато ръстът на приходите от топлинната енергия е 4%. Финансовите разходи са 

основно за плащане на лихвите и комисионните по заем от „Първа инвестиционна банка“ АД 

и емитирани от дружеството облигации. 

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база на 

предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма, цени и премия 

по чл. 33а от ЗЕ в съответствие с Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на КЕВР.  
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В прогнозния паричен поток за периода на бизнес плана постъпленията за 2020 г. са 

определени при 84% събираемост на вземанията от топлинна енергия, а за всяка следваща 

година 76,60% г. и 100% за електрическата енергия. 

Структурата на пасива на баланса в 2020 г. е в съотношение 91% собствени средства и 

9% привлечени средства при 74% собствени средства и 26% привлечени средства в 2019 г., а в 

края на периода 2024 г. се променя на 98% собствени средства и 2% привлечени средства.  

Прогнозираното съотношение показва, че „Топлофикация - Бургас“ ЕАД ще 

осъществява дейността си със собствени средства. 

2. Финансови показатели изчислени на база балансова структура  

Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за 2020 г. е 1,08, като 

запазва стойността си и през 2024 г., което означава, че дружеството прогнозира да осигури 

собствен паричен ресурс за финансиране изпълнението на инвестиционната програма. 

Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви във всяка една 

година от бизнес плана е със стойности, които определят добра обща ликвидност или 

дружеството ще притежава собствен оборотен паричен ресурс да посреща текущите си 

задължения. 

Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви в 

разглеждания период също се подобрява и показва, че дружеството ще разполага със собствен 

капиталов ресурс да обслужва финансовите си задължения и подобри своята финансова 

независимост.  

3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции 

Прогнозираните инвестиционни разходи на дружеството за периода на бизнес плана  

2020 г. - 2024 г. общо са 7 804 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, 

като за финансовото обезпечение и изпълнение на посочените инвестиции се прогнозира 100% 

собствени средства. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Топлофикация - 

Бургас“ ЕАД, предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във 

всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г., ще притежава финансови 

възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност. 

 

 

 Предвид гореизложеното, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

1. На основание чл. 56, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката, 

1.1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Бургас” ЕАД, с ЕИК 

102011085, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас,  

гр. Бургас 8000, ж.к. Лозово, с 20 (двадесет) години, считано от 16.12.2020 г. 

 1.2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, като одобрява актуализиран текст на лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г., 

приложение към настоящото решение. 

1.3. Във връзка с решенията по т. 1.1. и т. 1.2. одобрява актуализирани 

приложения към лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г., които са приложения и към 

настоящото решение. 
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2. На основание чл. 56, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, чл. 67, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

ОТКАЗВА да продължи срока на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на 

„Топлофикация - Бургас” ЕАД, с ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: 

област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. Лозово. 

  

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град  

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


