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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 02 988 24 98; 02 9359 613, факс 02 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И4-Л-130 

от 27.03.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 27.03.2014 г., като разгледа преписка, образувана по 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95/27.12.2013 г., подадено от “Монди Стамболийски” ЕАД, 

за изменение/допълнение на лицензия № Л-130-03/13.11.2003 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия”, доклад с вх.  

№ Е-Дк-94/12.03.2014 г. и събраните данни от проведеното на 18.03.2014 г. открито 

заседание, установи следното: 

 

Административното производство пред Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95/27.12.2013 г., с което „Монди 

Стамболийски” ЕАД е поискало изменение лицензия № Л-130-03/13.11.2003 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия”. Основание за исканото изменение на 

лицензията е реализиране на инвестиционен проект, съгласно одобрения от ДКЕВР бизнес 

план – въвеждане в експлоатация на ново съоръжение за производство на енергия от биомаса  

(Турбогенератор 5), което от своя страна води до увеличение на инсталираната електрическа 

мощност, като новото съоръжение с мощност 17,2 МW е заменило турбогенератори ТГ2 и 

ТГ3, които са изведени от експлоатация.  

При извършената проверка, относно редовността от формална страна на подаденото 

заявление съгласно изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ)  с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-

95/17.01.2014 г. от дружеството е изискано: 

1. Да представи копие на приложение №1 - Програма за изкупуване на електрическа 

енергия от „Монди Стамболийски” ЕАД - за 2013 г. и 2014 г. от Договор № 12 ИЕ 3427014 за 

изкупуване на електрическа енергия; 

2. Да посочи номиналната електрическа мощност на турбогенератор №5 по паспортни 

данни на производителя в приложение № 1 на лицензията (на хартиен и електронен носител). 

3. Да уточни посоченото в заявлението правно основание – чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ, с 

оглед изясняване на обстоятелството предвижда ли се извеждане от експлоатация на 

генериращи мощности. 

4. Да представи предварителен годишен финансов отчет към 31.12.2013 г. с всички 

приложения към него. 

С писма вх. № E-ЗЛР-И-95/06.01.2014 г. и № E-ЗЛР-И-95/24.01.2014 г. дружеството е 

подало допълнения към заявление вх. № E-ЗЛР-И-95/27.12.2013 г. и е представило исканата 

информация. 

„Монди Стамболийски” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-130-03/13.11.2003 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Със свое Решение № Л-130 от 13.11.2003 г. ДКЕР е издала на „Фабрика за хартия – 

Стамболийски” АД лицензия № Л-130-03/13.11.2003 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 10 години. 

С решение № И1-Л-130 от 19.11.2007 г. комисията е изменила издадената лицензия 
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във връзка с промяната на наименованието на лицензианта на „Монди Пекиджинг 

Стамболийски” ЕАД. 

С решение № И2-Л-130 от 12.09.2011 г. ДКЕВР е изменила лицензията по отношение 

на: 

1. Наименованието на лицензианта, като го променя от „Монди Пекиджинг 

Стамболийски” ЕАД на „Монди Стамболийски” ЕАД.  

2. Енергийния обект, като извежда от експлоатация парогенератор ЕПГ 3 и 

турбогенератори ТГ 1 и ТГ 4 и въвежда в експлоатация нов енергиен парогенератор ЕПГ 5; 

променя инсталираната електрическа мощност от 26 MW на 10 MW и инсталираната 

топлинна мощност от 150 MW на 133 MW. Във връзка с това е актуализирано приложение  

№ 1 „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики” към 

лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-130-03/13.11.2003 г.  

 

С решение № И3-Л-130 от 10.06.2013 г. комисията е: 

1. Продължила срока на издадената на „Монди Стамболийски” ЕАД лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, осъществявана чрез следните 

енергийни обекти: три енергийни парогенератора (станционни номера ЕПГ1, ЕПГ2, ЕПГ5) и 

два турбогенератора (станционни номера ТГ2 и ТГ3) с обща инсталирана електрическа 

мощност от 10 MW и 133 MW топлинна мощност, със срок от 10 (десет) години, считано от 

дата на изтичане на срока на издадената лицензия при условията, определени в лицензията.  

2. Одобрила на „Монди Стамболийски” ЕАД бизнес план за периода 2013 г. – 2023 г., 

приложение към лицензията. 

 

Административното производство за изменение на лицензията е образувано по 

инициатива на лицензианта на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ.  

Като основание и мотив за исканото изменение на лицензията е посочено реализиране 

на инвестиционен проект, съгласно одобрения от ДКЕВР бизнес план – въвеждане в 

експлоатация на ново съоръжение за производство на енергия от биомаса  

(Турбогенератор 5), което от своя страна води до увеличение на инсталираната електрическа 

мощност. Дружеството в писмо с вх. №Е-ЗЛР-И-95/24.01.2014 г. е уточнило, че новото 

съоръжение с мощност 17,2 МW е заменило турбогенератори ТГ2 и ТГ3, които са изведени 

от експлоатация, и е заявило, че желае Приложение № 1 от лицензията да бъде изменено и на 

основание чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ, съгласно който „лицензиантът е длъжен да поиска 

изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности”.  

Съгласно чл. 49, 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 за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ се счита за изменение на 

лицензията.  

В този смисъл, заявлението „Монди Стамболийски” ЕАД следва да се квалифицира 

като искане на лицензианта за изменение на лицензията по отношение на обектите, с които 

се извършва лицензионната дейност /въвеждане на нови енергийни мощности и извеждане от 

експлоатация на съществуващи съоръжения/, което води до увеличение на инсталираната 

мощност.  

Заявителят е представил Разрешение за ползване № СТ-05-2104/02.12.2013 г. на строеж 

„Инсталиране на ТГ 5 на територията на „Монди Стамболийски“ ЕАД“, находящ се в  

УПИ I – 519 за производствени и складови дейности /ПИ с идентификатор 000519/, с 

административен адрес гр. Стамболийски, ул. „Заводска“ № 1. В комисията по предходна 
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преписка от 2011 г. е наличен заверен от дружеството Нотариален акт № 159, том 1, дело 155 

от 2002 г. на Нотариус № 227, който акт е вписан в книгите за вписване като акт 100, том 12, 

дело 2795 от 2002 г. С цитирания нотариален акт дружеството е придобило собствеността 

върху поземлен имот с № 000228. Извод, че имотът, в който е изградено новото съоръжение 

и този по нотариален акт са идентични може да се направи от обстоятелството, че се намират 

на един и същ административен адрес.  

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-95/18.03.2014 г. заявителят е представил Удостоверение  

№ 42/17.03.2014 г., издадено от Община Стамболийски, отдел „УТ” и подписано от главен 

архитект, от което е видно, че ПИ 000519 в землището на гр. Стамболийски е образуван от 

ПИ 000228, който имот е включен в УПИ І-519 – за производствени и складови дейности, 

администрация и в УПИ ІІ – 517, 519, 522, 523 – за обществено и делово обслужване, 

рекреация и спорт, по ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 18, взето с протокол № 2/29.03.2013 г. 

на Общински съвет – Община Стамболийски. 

Дружеството е мотивирало искането си с въвеждането в експлоатация на нов 

турбогенератор №5 с електрическа мощност 17,2 MW, в резултат на което се променя 

инсталираната ел. мощност от 10 MW на 17,2 MW. 

В подкрепа на исканото изменение на лицензията са представени следните 

документи: 

- разрешение № СТ-05-2104/02.12.2013 г. за ползване на строеж „Инсталиране на ТГ 5 

на територията на „Монди Стамболийски” ЕАД”; 

- актуализирано приложение №1 „Описание на обекта с неговите технически и 

технологични характеристики” към лицензия № Л-130-03/13.11.2003 г. 

 

Енергийният обект, с който ще се осъществява дейността включва следните 

съоръжения: 

1. Турбиннен агрегат (ТГ 5) - доставка на немската фирма TGM Kanis Turbinen Gmbh, 

със следните параметри: 

- парната турбина е кондензационна с разход на остра пара (40 bar, 425 
0
C, 125 t/h) с 

два пароотбора (пароотбор 1 – 11 bar, 287 
0
C, 10-43 t/h, пароотбор 2 - 5 bar, 199-230 

0
C, 36-88 

t/h); 

- електрически генератор с ефективна мощност 17 165 kWe, напрежение 6,3 kV, 

честота 50 Hz. 

Връзката с „НЕК” ЕАД се осъществява посредством трансформатор 110/6 kV и 

новоизградена кабелна линия №3. 

 

2. Три енергийни парогенератора (станционни номера ЕПГ1, ЕПГ2, ЕПГ5) с обща 

инсталирана топлинна мощност 133 MW. Два от енергийните парогенератори - ЕПГ1 и 

ЕПГ5, изгарят биомаса, а ЕПГ2 работи на природен газ и е в авариен резерв, когато другите 

два котела ЕПГ1 и ЕПГ5 не работят. 

 

С въвеждането в експлоатация на новия турбогенератор на 02.12.2013 г. са изведени 

от експлоатация двата стари турбогенератора (ТГ2 и ТГ3). Инсталираната електрическа 

мощност се променя от 10 MW на 17,2 MW. 

Съгласно одобрения бизнес план на дружеството проектът „Инсталация за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса, с обща мощност 

17.2 MW“ включва два етапа, като:  

- първи етап - до м. ноември 2013 г. двата стари турбогенератора трябва да бъдат 

заменени с нов, с мощност 17.2 MW.  
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- втори етап – до 2017 г. С цел достигане на оптимално електропроизводство на новия 

турбогенератор, се предвижда увеличаване производителността на парогенераторите, както 

следва:  

- СРКА – от 60 t/h на 75 t/h;  

- Котел на биомаса – от 40 t/h на 50 t/h.  

Чрез енергийното производство на котлите се осигурява пара за производството на 

електроенергия и пара за технологични нужди на завода. 35% от произведената електрическа 

енергия се консумира от завода за целулоза и хартия „Монди Стамболийски” ЕАД, който е 

най-големият производител на хартия в България.  

От 23 април 2012 г. произвежданата електрическа енергия от биомаса се изкупува от 

Обществения доставчик по преференциална цена, определена от Комисията за съответния 

ценови период въз основа на сключен договор съгласно чл. 31 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ). 

Съгласно представената от дружеството спецификация към договора за изкупуване на 

електрическа енергия заявеното количество за продажба на „НЕК” ЕАД през 2014 г. е в 

размер на 91 922 MWh. 

С извеждането от експлоатация на двата турбоагрегата и въвеждането на новия 

ТГ5 се променя приложение № 1 към лицензията - „Описание на обекта с неговите 

технически и технологични характеристики”. Общата инсталирана електрическа 

мощност се променя от 10 MW на 17,2 MW, общата инсталирана топлинна мощност е 

133 MW.  

В резултат на горното лицензията за производство на електрическа и топлинна 

енергия на „Монди Стамболийски” ЕАД следва да бъде изменена, като се одобри 

актуализирано приложение № 1 към лицензията. 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2013 г.  

Съгласно представен предварителен годишен финансов отчет към 31.12.2013 г., 

текущият финансов резултат на „Монди Стамболийски” ЕАД за 2013 г. е печалба в размер на 

20 034 хил. лв., при отчетена също печалба за 2012 г. в размер на 11 526 хил. лв.  

Общите приходи през 2013 г. нарастват на 124 754 хил. лв. от 105 160 хил. лв. спрямо 

предходната година, като са се увеличили с 19 564 хил. лв. или с 18,6%. Общите разходи 

също се увеличават спрямо предходната 2012 г. с 11 086 хил. лв. (от 93 634 хил. лв. на 

104 720 хил. лв.), което е увеличение с 11,8%. 

Дълготрайните активи бележат ръст от 86,9%, като през 2013 г. са в размер на 51 121 

хил. лв., при 37 354 хил. лв. за 2012 г. Увеличението е в резултат от увеличение на машините 

и съоръженията на дружеството. Краткотрайните активи също нарастват с 50,7%, от 31 066 

хил. лв. на 46 824 хил. лв. през 2013 г., главно от увеличение на материалните запаси, 

вземания от клиенти и доставчици и от увеличение на паричните средства на дружеството. 

През 2013 г. е увеличен и собственият капитал от 30 403 хил. лв. на 40 009 хил. лв. 

или нарастването е с 31,6%, вследствие на отчетения положителен финансов резултат. 

Задълженията на „Монди Стамболийски” ЕАД са предимно краткосрочни в размер на 

57 073 хил. лв. и са основно от задължения към свързани лица и от задължения към 

доставчици и клиенти. През 2012 г. техният размер е 27 206 хил. лв. или увеличението през 

2013 г. е със 109,8%.  

От прогнозния отчет за паричния поток е видно, че за 2013 г. дружеството отчита 

положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 24 733 хил. лв. За същия 

период е отчетен отрицателен паричен поток от инвестиционна дейност в размер на 19 187 

хил. лв. и отрицателен паричен поток от финансова дейност в размер на 2 296 хил. лв. 
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Реализираният нетен паричен поток от цялостната дейност е положителен в размер на 3 250 

хил. лв., в резултат на което в края на периода наличните парични средства се увеличават на 

3 254 хил. лв. 

Структурата на пасива към 31.12.2013 г. е 41,0% собствен капитал и 59,0% 

привлечени средства. 

Анализът на база обща балансова структура е основан на показатели, отразяващи 

постигнатите резултати от дейността.  

Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал  

/съотношение между собствен капитал и дълготрайни активи/. Коефициентът на 

финансиране в дълготрайни активи (ДА) със собствен капитал намалява от 1,11 за 2012 г. на 

0,78 за 2013 г., което е показател, че е налице тенденция на намаление на свободния собствен 

капитал на  дружеството за инвестиране в нови ДА. 

Коефициентът на обща ликвидност /съотношението между краткотрайни активи и 

краткосрочни пасиви/ показва  тенденция на влошаване, като  намалява от 1,14 за 2012 г. на 

0,82 за 2013 г. Това означава, че дружеството ще изпитва известни затруднения при 

погасяване на текущите си задължения. 

Коефициент на финансова автономност /съотношението между собствен капитал и 

дългосрочни и краткосрочни пасиви/ намалява от 0,52 за 2012 г. на 0,41 за 2013 г., което  

показва, че дружеството не притежава достатъчно средства за покриване на всички свои 

задължения към кредиторите. 

Дружеството отчита положителен финансов резултат от дейността си, а 

стойностите на финансовите показатели изчислени на база обща балансова структура 

към 31.12.2013 г. определят общото финансово състояние като добро, но при 

осъществяване на дейността си ще изпитва затруднения с необходимите собствени 

средства да покрива финансовите си задължения. 

На основание чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ на 18.03.2014 г. ДКЕВР е провела открито 

заседание за разглеждане на заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95/27.12.2013 г. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката, чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 64, ал. 2 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. 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-

130-03/13.11.2003 г. на “Монди Стамболийски” ЕАД, с ЕИК 130839571 по отношение на 

енергийните обекти, като заличава следните основни съоръжения: турбогенератори 

(ТГ2 и ТГ3) и включва следните съоръжения: турбиннен агрегат (ТГ 5) със следните 

параметри: 

- парната турбина е кондензационна с разход на остра пара (40 bar, 425 
0
C, 125 

t/h) с два пароотбора (пароотбор 1 – 11 bar, 287 
0
C, 10-43 t/h, пароотбор 2 - 5 bar, 199-230 

0
C, 36-88 t/h); 

- електрически генератор с ефективна мощност 17 165 kWe, напрежение 6,3 kV, 

честота 50 Hz. 

2. Във връзка с изменението по т. 1, одобрява актуализирано Приложение  

№ 1 „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики” към 
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лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия  

№ Л-130-03/13.11.2003 г., представляващо приложение към настоящото решение. 

3. Във връзка с изменението по т. 1 променя общата инсталирана електрическа 

мощност от 10 MW на 17,2 MW. 

 

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

Върховния административен съд. 

 
 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         БОЯН БОЕВ 

       

      и.д.ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         МАРИЕЛА ЦАНКОВА 


