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П Р О Т О К О Л 

 

№ 30 

 
София, 05.02.2020 година 

 

Днес, 05.02.2020 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ю. 

Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, П. Младеновски – директор на 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, Б. Балабанов – началник на отдел 

„Контрол и решаване на спорове в  електроенергетиката и топлоенергетиката“, И. 

Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на 

електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № О-Дк-75 от 27.01.2020 г. относно проект на Постановление на 

Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисия за 

енергийно и водно регулиране за 2020 г.   

Работна група: Юлиан Митев, Елена Маринова, Никалай Георгиев, Евгения 

Сматракалева, Радослав Райков, Радостина Методиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-93 от 29.01.2020 г.  и проект на решение относно искане от 

„Електроразпределение Север“ АД относно определяне на независим оценител за 

извършване на оценка на енергийни обекти, представляващи елементи от 

електроразпределителната мрежа на електроразпределителното дружество, които са 

собственост на г-н Любомир Ховсепян. 

Докладват: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов, Сава Цеков 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-91 от 28.01.2020 г. относно заявление с вх. Е-ЗЛР-ПД-82 от 

12.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и продължаване срока на лицензия за дейността 
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„пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Плевен” ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Георги Петров, Цветанка Камбурова, Йовка Велчева и Надежда Иванова 
 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-75 от 27.01.2020 г. относно 

проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г.   

 

Със Заповед № З-Е-11 от 21.01.2020 г. председателят на Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) е наредил изготвянето на проект на документите за 

одобряване от Министерския съвет на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за 

енергийно и водно регулиране във връзка с изпълнение на Решение № 759 от 11.02.2019 г. 

на Административен съд-София-град (АССг), Първо отделение, 20 състав по адм. дело № 

4885 по описа за 2018 г., оставено в сила с Решение № 17672 от 23.12.2019 г. на Върховния 

административен съд (ВАС), Трето отделение по адм. дело № 4340 по описа за 2019 г., за 

заплащане на обезщетение на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. 

В изпълнение на посочената заповед е изготвен проектът на Постановление на 

Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за 2020 г.  

С Решение № 759 от 11.02.2019 г. на АССг по адм. дело № 4885 от 2018 г., оставено 

в сила с Решение № 17672 от 23.12.2019 г. на ВАС по адм. дело № 4340 от 2019 г., КЕВР е 

осъдена да заплати на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД обезщетение за претърпени имуществени 

вреди на основание чл. 1, ал. от Закона за отговорността на държавата и общините за 

вреди във връзка с отмененото от ВАС като незаконосъобразно Решение № ТЕ-023 от 

29.05.2014 г., в частта по т. 1, на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.  

Въз основа на посоченото решение на АССг КЕВР е осъдена да заплати на „ТЕЦ - 

Бобов дол“ ЕАД: 

- обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 18 280 519,28 

(осемнадесет милиона двеста и осемдесет хиляди петстотин и деветнадесет лева и 28 ст.) 

лева;  

- обезщетение за забава върху главницата от 18 280 519,28 лева за периода от 

16.11.2016 г. до 09.05.2018 г. в размер на 2 742 077,89 (два милиона седемстотин 

четиридесет и две хиляди и седемдесет и седем лева и 89 ст.) лева;   

- обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от 18 280 

519,28 лева, считано от датата на подаване на исковата молба на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД в 

АССг - 09.05.2018 г., до окончателното изплащане на задължението. 

По повод горните задължения, „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД с писмо с вх. № Е-14-33-3 от 

30.12.2019 г. е поискало КЕВР на основание чл. 519, ал. 2 от Гражданския процесуален 

кодекс да предприеме необходимите мерки за включване на горепосочените суми в 

годишния бюджет на Комисията. Поради факта, че осъдителното за КЕВР решение е 

влязло в сила на 23.12.2019 г., съответно искането на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД за 

предприемане от КЕВР на необходимите действия във връзка с това съдебно решение, 

посочената обща сума не е предвидена и заложена в бюджета на Комисията. 

Във връзка с гореизложеното за обезпечаване на дейността на Комисията е 

необходимо да бъдат осигурени допълнителни средства по бюджета на КЕВР, с които да 

бъдат покрити неразчетени разходи за 2020 г. в размер на 21 022 597,17 лв. (главницата от 

18 280 519,28 лв. и обезщетение за забава върху главницата за периода от 16.11.2016 г. до 

09.05.2018 г. в размер на 2 742 077,89 лв.) и обезщетение за забава  върху главницата за 

периода от 09.05.2018 г. до окончателното изплащане на задължението от частта „Текущи 

разходи“  по показател „Издръжка“.  

Посочените по-горе средства могат да бъдат осигурени за сметка на 

преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2020 г. като за целта е 

необходимо Министерският съвет да приеме постановление за одобряване на 
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допълнителни разходи по бюджета на КЕВР за 2020 г.  

С оглед на гореизложеното, приемането на Постановление на Министерския съвет за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно 

регулиране за 2020 г. ще допринесе за финансовото обезпечаване на дейността на КЕВР.  

Приемането на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 

г. ще доведе до допълнителни разходи по бюджета на КЕВР, както и до пряко и/или 

косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което следва да се придружава от 

финансова обосновка, съгласно Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г. не 

транспонира актове на правото на Европейския съюз. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Е. Маринова. Със Заповед № З-Е-11 от 21.01.2020 г. председателя на 

Комисията за енергийно и водно регулиране е възложено да бъдат подготвени проекти на 

документи за одобряване от Министерския съвет на допълнителни разходи по бюджета на 

Комисията. Тези допълнителни разходи по бюджета са във връзка с осъдително решение 

на Административен съд-София-град, влязло в сила на 23.12.2019 г., в резултат на 

постановеното от ВАС решение, с което е оставено в сила. С това осъдително решение 

КЕВР е осъдена да заплати на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД обезщетение за претъпени 

имуществени вреди на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и 

общините за вреди. Вредите са във връзка с отменено от ВАС като незаконосъобразно 

Решение № ТЕ-023 от 29.05.2014 г., в частта по т. 1, на Държавната комисия за енергийно 

и водно регулиране. Въз основа на това осъдително решение КЕВР е осъдена да заплати 

на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД: 

- обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 18 280 519 лева;  

- обезщетение за забава върху главницата за периода от 16.11.2016 г. до 09.05.2018 г. 

Това е периодът от датата на която Решение № ТЕ-023 от 29.05.2014 г. е отменено до 

датата на която дружеството е подало искова молба за вреди. Това обезщетение за забава е 

в размер на 2 742 077 лева;   

- обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от 

датата на подаване на исковата молба на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД в АССг, до 

окончателното изплащане на задължението. 

По повод горните задължения, на 30.12.2019 г. е постъпило писмо от „ТЕЦ - Бобов 

дол“ ЕАД, с което дружеството е изискало от Комисията да предприеме необходимите 

мерки по реда на Гражданския процесуален кодекс за включване на горепосочените суми 

в годишния бюджет на Комисията. Предвид горното и поради факта, че осъдителното за 

КЕВР решение е влязло в сила на 23.12.2019 г., тези средства не са предвидени в бюджета 

на КЕВР. Поради тези причини са изготвени необходимите документи във връзка с проект 

на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по 

бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г. Работната група 

предлага Комисията да обсъди и да приеме следните решения: 

1. Да приеме  настоящия доклад; 

2. Да приеме проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г. 

и съпътстващите към него документи; 

3. Приетите документи по т. 2 да бъдат изпратени на заместник министър-

председател по eвропейските фондове и икономическата политика с оглед провеждане 

на съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  
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Предвид гореизложеното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад с вх. № О-Дк-75 от 27.01.2020 г. относно проект на 

Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по 

бюджета на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г.   

2. Приема проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г. 

и съпътстващите към него документи; 

3. Приетите документи по т. 2 да бъдат изпратени на заместник министър-

председател по eвропейските фондове и икономическата политика с оглед провеждане на 

съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация.  

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за). 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа административна преписка, образувана по 

искане с вх. № Е-13-273-77/15.10.2019 г. от „Електроразпределение Север“ АД 

относно определяне на независим оценител за извършване на оценка на енергийни 

обекти, представляващи елементи от електроразпределителната мрежа на 

електроразпределителното дружество, които са собственост на г-н Любомир Вахрам 

Ховсепян, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) искане с горепосочения номер, 

подадено от „Електроразпределение Север“ АД за определяне на независим оценител за 

извършване на оценка на енергийни обекти, представляващи елементи от 

електроразпределителната мрежа на електроразпределителното дружество, но са 

собственост на г-н Любомир Вахрам Ховсепян, а именно: 

- Трафопост 20/0,4 kV с диспечерско наименование ТП „Битов комбинат“. 

Енергийните съоръжения, находящи се в гр. Русе, бул. „Васил Левски“ № 4, 

представляват елемент от електроразпределителната мрежа и подлежат на изкупуване от 

„Електроразпределение Север“ АД по реда на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби (ПЗР) на Закона за енергетиката (ЗЕ). 

Заинтересованите страни - г-н Любомир Вахрам Ховсепян и 

„Електроразпределение Север“ АД не са постигнали споразумение за стойността на 

обектите, по която да бъдат изкупени. Съгласно § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, при непостигане 

на споразумение за стойността на обекта и съгласие за избор на независим оценител, 

енергийното предприятие и/или собственикът на обекта имат право да отправят искане до 

председателя на Комисията за определяне на независим оценител. 

В тази връзка от „Електроразпределение Север“ АД е било възложено на външен 

лицензиран оценител да изготви оценителски доклади за пазарната стойност на енергийни 

съоръжения. Изготвените оценителски доклади и пазарни оценки от „Велинов консулт” 
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ЕООД не са били приети от г-н Любомир Вахрам Ховсепян. 

С писмо с вх. № Е-13-273-77/15.10.2019 г., от страна на „Електроразпределение 

Север“ АД, в Комисията е постъпило искане за определяне на независим оценител за 

извършване на оценка на енергийни обекти, собственост на г-н Любомир Вахрам 

Ховсепян. 

С писмо с изх. № Е-13-273-77/18.10.2019 г. Комисията е поискала становище от г-н 

Любомир Вахрам Ховсепян относно подаденото искане за определяне на независим 

оценител от страна на „Електроразпределение Север“ АД. 

С писмо с вх. № Е-13-273-77/29.10.2019 г. в КЕВР, от г-н Любомир Вахрам 

Ховсепян е получено становище, с което се изразява съгласие за определяне на независим 

оценител от Комисията в съответствие с § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ. 

Предвид горното, заинтересованите страни са спазили процедурата, 

регламентирана в § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ и следва КЕВР да определи оценител, който е 

задължителен за страните, а разходите по оценката да се поделят поравно. 

По искане на КЕВР Камарата на независимите оценители в България е 

предоставила списък на лица, получили лиценз за оценка на недвижими имоти, машини и 

съоръжения и цели предприятия, изготвяли оценки на обекти в сферата на енергетиката. 

От списъка са били избрани 7 седем лица/дружества, които са били поканени да изготвят 

и изпратят своите предложения, включващи срок и цена за изготвяне на пазарна оценка на 

горепосочените енергийни съоръжения. Покани са изпратени на следните лица и 

дружества: 

- Ванушка Русева Тодорова; 

- Вася Йорданова Коцева; 

- Георги Йорданов Неделчев; 

- Красимир Атанасов Илиев; 

- Милена Тиханова Цонева; 

- Митко Тенев Димитров; 

- „Строй Проект Оценки“ ООД. 

В рамките на указания срок до 20.12.2019 г., за изпращане на своите предложения, 

включващи срок и цена за изготвяне на пазарна оценка на горепосочените енергийни 

съоръжения, оферти са представени от следните независими оценители: 

- С вх. № Е-13-273-77/13.12.2019 г. от Митко Тенев Димитров; 

- С вх. № Е-13-273-77/18.12.2019 г. от „Консултантска къща Амрита“ ООД; 

- С вх. № Е-13-273-77/19.12.2019 г. от „Инвест Консулт – ВК“ ООД с управител 

Вася Йорданова Коцева. 

След преглед на постъпилите предложения, в съответствие с посочените критерии 

– най-ниска предложена цена и най-кратък срок за извършване на оценката, беше 

установено следното: 

1. По отношение на предложението, представено от Митко Тенев Димитров: 

Цената, предложена за извършване на услугата е 800 (осемстотин) лева без ДДС, а 

срокът за изготвяне на оценката е 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на 

необходимите документи и извършване на оглед.  

2. По отношение на предложението, представено от „Консултантска къща Амрита“ 

ООД: 

Цената, предложена за извършване на услугата е 560 (петстотин и шестдесет) 

лева без ДДС, а срокът за извършване на оценката е 5 (пет) работни дни от датата на 

представяне на документите и информацията. 

 3. По отношение на предложението, представено от „Инвест Консулт – ВК“ ООД с 

управител Вася Йорданова Коцева: 

Цената, предложена за извършване на услугата е 490 (четиристотин и деветдесет) 

лева без ДДС или 588 (петстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, а срокът за изготвяне 

на експертната пазарна оценка е 5 (пет) работни дни, след осигуряване на достъп за оглед 

и предоставяне на необходимите технически и счетоводни документи. 
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Изказвания по т.2.: 

Докладва С. Цеков. От „Електроразпределение Север“ АД е постъпило искане 

относно определяне на независим оценител за извършване на оценка на енергийни обекти, 

представляващи елементи от електроразпределителната мрежа на 

електроразпределителното дружество, но са собственост на г-н Любомир Ховсепян, а 

именно: ТП „Битов комбинат“. Заинтересованите страни не са постигнали споразумение 

преди да поискат назначаването на независим оценител от Комисията относно цената на 

обектите, които трябва да бъдат изкупени. От „Електроразпределение Север“ АД, в 

Комисията е постъпило искане за определяне на независим оценител. КЕВР е изпратила 

писмо до собственика на съоръжението – г-н Ховсепиян. На 29.10.2019 г. е получено 

съгласие от него за определяне на независим оценител. От страна на Комисията са 

изпратени седем броя писма до седем лица/дружества, които са били поканени да изготвят 

и изпратят своите предложения, включващи срок и цена за изготвяне на пазарна оценка на 

посочените енергийни съоръжения. В рамките на указания срок своите предложения са 

отправили три лица/дружества. По отношението на предложенията относно цена и срок 

най-добро е предложението от  „Инвест Консулт – ВК“ ООД с управител Вася Йорданова 

Коцева. Цената, предложена за извършване на услугата е 490 лева без ДДС или 588 лева с 

ДДС, а срокът за изготвяне на експертната пазарна оценка е пет работни дни, след 

осигуряване на достъп за оглед и предоставяне на необходимите технически и счетоводни 

документи. Предвид гореизложеното и на основание § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 43 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията за 

енергийно и водно регулиране да определи: 

I. „Инвест Консулт – ВК“ ООД, с управител Вася Йорданова Коцева, да извърши 

оценка на енергийни обекти, собственост на г-н Любомир Вахрам Ховсепян, находящи се 

в гр. Русе, бул. „Васил Левски“ № 4, включващи: 

- Трафопост 20/0,4 kV с диспечерско наименование ТП „Битов комбинат“. 

II. Разходите по оценката, възлизащи на 490 (четиристотин и деветдесет) лева 

без ДДС или 588 (петстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, следва да се поделят поравно 

между г-н Любомир Вахрам Ховсепян и „Електроразпределение Север“ АД, след 

приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с приемо-предавателен 

протокол. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

С оглед гореизложеното, на основание § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 43 от Закона за енергетиката  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

I. Определя „Инвест Консулт – ВК“ ООД с управител Вася Йорданова Коцева да 

извърши оценка на енергийни обекти, собственост на г-н Любомир Вахрам Ховсепян, 

находящи се в гр. Русе, бул. „Васил Левски“ № 4, включващи: 

- Трафопост 20/0,4 kV с диспечерско наименование ТП „Битов комбинат“. 

II. Разходите по оценката, възлизащи на 490 (четиристотин и деветдесет) лева без 

ДДС или 588 (петстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, следва да се поделят поравно 

между г-н Любомир Вахрам Ховсепян и „Електроразпределение Север“ АД, след 

приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с приемо-предавателен 

протокол. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 
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Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-91 от 28.01.2020 г. относно 

заявление с вх. Е-ЗЛР-ПД-82 от 12.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и продължаване 

срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от 

„Топлофикация – Плевен” ЕАД. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-82 от 12.11.2019 г. от „Топлофикация - Плевен” ЕАД за 

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

енергия“ и 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 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-242 от 26.11.2019 г. на председателя на КЕВР.  

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-82 от 27.11.2019 г. от заявителя е поискано да 

представи допълнителна информация. Дружеството е представило допълнително данни и 

документи с писма с вх. № E-ЗЛР-ПД-82 от 06.12.2019 г. и с вх. № E-ЗЛР-ПД-82 от 

24.01.2020 г. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„Топлофикация - Плевен” ЕАД притежава лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-059-05 от 

08.01.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в град Плевен, 

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 08.02.2001 г., поради което срокът им изтича на 08.02.2021 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 - Плевен” ЕАД е търговец по смисъла на чл. 

1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация - Плевен” ЕАД е еднолично акционерно 

дружество, с ЕИК 114005624, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община 

Плевен,  

гр. Плевен 5800, Източна индустриална зона № 128. Дружеството е с предмет на дейност: 

„производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други 

дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга незабранена от 

закона дейност“. 

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

се от съвет на директорите и се представлява от Йордан Василев Василев, в качеството му 

на изпълнителен директор. Капиталът на дружеството е в размер на 19 841 689 лева, 

разпределен в 19 841 689 поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв. Едноличен 

собственик на капитала e CATALAND LTD, чуждестранно юридическо лице, държава: 

Великобритания. 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 
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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“. Видно от представените на основание чл. 11, ал. 

2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на 

„Топлофикация - Плевен” ЕАД, същите не са лишени от правото да упражняват търговска 

дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността 

или против стопанството. 

I. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-82 от 12.11.2019 г. „Топлофикация - 

Плевен” ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-058-03 от 08.01.2001 

г. за дейността „производство на електрическа и 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. 

Дружеството е обосновало искането си със следните мотиви:  

 Производствени мощности 

„Топлофикация - Плевен” ЕАД е търговско дружество, занимаващо се с 

производство на топлинна и електрическа енергия и разпределение на топлинна енергия в 

град Плевен. За осъществяването на дейността си дружеството разполага с четири 

енергийни парни котли, три парни турбини и когенерация включваща газова турбина с 

котел-утилизатор. Техническото състояние на енергийните съоръжения, използвани в 

производствената дейност, отговаря на нормативните изисквания. Текущото състояние на 

съоръженията е добро, което се удостоверява от представените доклади/становища за 

техническото състояние на основните енергийни съоръжения, списъци на основните 

съоръжения и ревизионни актове.  

В бизнес-плана за 2020 г. -2024 г. са предвидени  разходи за ремот в размер на 20 

330 хил. лв. и 17 920 хил. лв. инвестиционни разходи. Планираните ремонтни и 

инвестиционни мероприятия ще гарантират надеждната и ефективна експолоатация на 

основното и спомагателно оборудване в „Топлофикация - Плевен” ЕАД. 

 Нуждите на пазара на електроенергия и топлоенергия.  

В рамките на североизточната географска част на страната, топлоелектрическата 

централа на „Топлофикация - Плевен” ЕАД е една от значимите работещи енергийни 

мощности. С работата на ТЕЦ Плевен се обезпечава сигурността на електроснабдяването 

и осигурява по-ниски технологични разходи по преноса на електроенергия за 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД.  

Съвместно с производството на електрическа енергия, „Топлофикация - Плевен” 

ЕАД произвежда и топлинна енергия, като чрез основното и спомагателно оборудване се 

обезпечава и захранване на топлопреносната мрежа, която има над 29 505 клиенти. 

 Екологично съответствие 

За експлоатацията на съоръженията в „Топлофикация - Плевен” ЕАД има издадено 

Комплексно разрешително № 35/2005 г., актуализирано 2007 г., издадено от 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.  

Град Плевен е един от най-запрашените градове в страната, което до голяма част се 

дължи на използването на твърди горива за отопление в нетоплофицираните райони.  

Община Плевен и РИОСВ Плевен съвместно работят за решаването на този 

проблем, като препоръчват топлофициране в районите на града, където се използват 

твърди горива за отопление с цел намаляване на запрашеността.  

Производството на топлинна енергия чрез изгаряне на природен газ е един от най- 

екологично чистите методи. „Топлофикация – Плевен“ ЕАД произвежда топлинната 

енергия основно чрез високоефективна Когенерираща мощност. 

 Квалифициран персонал 

“Топлофикация Плевен” ЕАД разполага с квалифициран персонал за експлоатация 
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на производствените мощности, поддръжка на оборудването, както и с опитен 

управленски екип, осъществяващ планирането и организацията на дейността на 

дружеството. Общия брой на работниците и служителите в „Топлофикация - Плевен” ЕАД 

е 211 човека, които са добри професионалисти, повечето от тях със стаж над десет години, 

познаващи спецификата на извършваната работа и стремящи се към качествено и точно 

изпълнение на възложените задачи. 

 Финансова стабилност 

„Топлофикация - Плевен” ЕАД е дружество с насоченост към поддържане на добро 

финансово състояние, видно от предоставените финансови отчети в последните две 

години. В бизнес-плана на дружеството за следващите пет години е заложен стабилен ръст 

на нетната печалба. Дружеството ще се финансира от приходите от дейността си. 

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 
Към момента общата инсталирана електрическа мощност е 68 MW, а общата 

инсталирана топлинна мощност е 474 MW. 

В централата са инсталирани следните основни съоръжения: 

- два броя Енергийни парогенератори /ЕПГ/ – БКЗ-75-39, пуснати в експлоатация 

през 1967 г. и 1972 г.; 

- два броя Енергийни парогенератори /ЕПГ/ – ПБКЗ-120, пуснати в експлоатация 

през 1983 г. и 1989 г.;  

- три броя Турбогенератори /ТГ/: ТГ 1 (АРТ-12), година на пуск 1968 г., ТГ 2 (PR-12), 

година на пуск 1986 г. и ТГ 3 (R-12), година на пуск 1983 г.; 

- един брой Газова турбина /ГТ/ - (LМ2500+ G4) с Котел утилизатор /КУ/ - (НRSG), 

година на пуск 2007 г. 

Относно поискания от дружеството 20-годишен срок на лицензията за 

производство на електрическа и топлинна енергия следва да се отчете следното: 

- Основното оборудване на централата се поддържа в добро техническо състояние, 

извършват се своевременно прегледи, ремонт и поддръжка на съоръженията. 

- Дружеството разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал. 

Дружеството е представило работните часове на основните съоръжения. 

Парогенератори 2 и 3 са в добро техническо състояние, предвижда се ремонт и 

реконструкция на горивната уредба. Парогенератори 3 и 4 са в добро техническо 

състояние и през последните години са основно в горещ резерв, имат малко работни 

часове и голям остатъчен ресурс. Газовата турбина е в много добро техническо състояние, 

през 2017 г. е подменена гореща секция поради изтичане на ресурса. През 2019 г. е 

извършен профилактичен ремонт на газовия компресор, както и ремонт, при който е 

подменен економайзера и част от арматурата на котел-утилизатора.  

С оглед на горното дружеството ще притежава технически възможности през 

новия 20-годишен срок, поради което срокът на лицензия Л-058-03 от 08.01.2001 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия може да бъде удължен с нови 20 

(двадесет) години, считано от 08.02.2021 г., при спазване условията на нормативните 

изисквания за експлоатация и ремонт на основните съоръжения в централата и 

екологичните норми. 

II. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-82 от 12.11.2019 г. „Топлофикация - 

Плевен” ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-059-05 от 08.01.2001 

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:  
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Общата дължина на топлопреносната мрежа е 185 480 м. От тях 846 м. е въздушно 

положена, 134 816 м. е положена в непроходим канал и 49 818 м. е изпълнена с 

предварително изолирани тръби, безканално полагане. 

Топлинна енергия с топлоносител водна пара с параметри налягане Р=0.8 МPа. и 

температура Т=240 С се подава към промишлените потребители по три парни и кондензни 

магистрали. Парните магистрали са с обща дължина 10 236 м. и с диаметър от Ду 150 мм. 

до Ду 400 мм. Кондензната магистрала е с обща дължина 8 906 м. и диаметър от Ду 50 мм. 

до Ду 150 мм. 

Към 30.06.2019 г. към „Топлофикация - Плевен“ ЕАД са включени за отопление и 

БГВ – 1 303 абонатни станции, от които 1 138 жилищни сгради и 165 обществени сгради с 

отопляем обем 6 017 755 м3. 

„Топлофикация - Плевен” ЕАД извършва своята лицензионна дейност за пренос на 

топлинна енергия с персонал, работещ в две направления. В първото направление са заети 

25 лица, работещи по поддръжката и експлоатацията на топлопреносната мрежа. Във 

второто направление са заети 9 лица, работещи в “Център за работа с клиенти”. Всички 

работници и служители, заети в преноса на топлинната енергия са добри 

професионалисти, повечето от тях със стаж над десет години, познаващи спецификата на 

извършваната работа и стремящи се към предоставянето на качествени услуги на 

клиентите. 

„Топлофикация - Плевен” ЕАД е дружество с насоченост към поддържане на добро 

финансово състояние видно от предоставените финансови отчети в последните две 

години. В бизнес-плана на дружеството за следващите пет години е заложен стабилен ръст 

на нетната печалба. Дейността на дружеството ще се финансира от приходите от 

дейността му. 

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

консуматорите на гр. Плевен се осъществява от топлопреносна мрежа с обща дължина 185 

480 м. Техническото състояние на водната топлопреносна мрежа е добро. 

Общият брой на абонатните станции е 1 303 бр., от които 1 138 жилищни сгради и 

165 обществени сгради. По голямата част от тях са съоръжени със споени пластинчати 

топлообменници и оборудвани с помпи с честотно регулиране. Отчитането на топлинната 

енергия се извършва по системата „дялово разпределение“. 

Дружеството разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал. 

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

на топлинна енергия: 

„Топлофикация - Плевен“ ЕАД извършва лицензионната си дейност на територия в 

гр. Плевен и снабдява с топлинна енергия 31 427 клиенти. Предвидени са за следващия 5-

годишен период да се извършат инвестиции в топлопреносната мрежа в размер на 2 090 

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-059-05 от 08.01.2001 г. за пренос на топлинна енергия може 

да бъде удължен с нови 20 (двадесет) години, считано от 08.02.2021 г. 

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

производство представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване 

възможностите на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за новия срок. 

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 
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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 - Плевен” 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 същите дейности, поради 

което продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с 

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

Заявителят е посочил, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез 

подробно описани в заявлението основни съоръжения на площадката на „Топлофикация - 

Плевен“ ЕАД и на територията на гр. Плевен, чрез които до настоящия момент е 

осъществявал дейностите по производство на електрическа и топлинна енергия и пренос 

на топлинна енергия. За удостоверяване на вещните си права върху енергийните обекти, 

чрез които ще се осъществяват дейностите по лицензиите, дружеството е представило 

копия от нотариални актове и извлечение от инвентарна книга. 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

„Топлофикация - Плевен“ ЕАД, съгласно представения предварителен годишен 

финансов отчет за 2019 г. реализира печалба от 867 хил. лв., при отчетена загуба през 2018 

г. от 3 388 хил. лв. За периода на бизнес план 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило 

прогнозни годишни финансови отчети, от които е видно, че във всяка година за периода 

на бизнес плана прогнозата е да реализира печалба, като за 2024 г. да достигне 1 724 хил. 

лв. спрямо 1 144 хил. лв. от 2020 г.  

1. Очаквани финансови резултати за 2019 г. 

Очакваният финансов резултат от дейността на дружеството през 2019 г. е 

подобрен, спрямо 2018 г., вследствие изпреварващия ръст на приходите пред този на 

разходите. Дружеството очаква за 2019 г. ръст на общите приходи, спрямо 2018 г. с 10,9% 

в резултат на ръста на приходите от продажба на продукция. Общите разходи на 

дружеството за 2019 г. също се увеличават с 4,34% спрямо 2018 г., като основно 

увеличението е в разходите за суровини и материали. 

Нетекущите активи в 2019 г. намаляват на 120 195 хил. лв. спрямо 123 040 хил. лв. 

за 2018 г., в резултат на намалените нетекущи материални активи, докато текущите активи 

се увеличават на 34 097 хил. лв. спрямо 33 238 хил. лв. от 2018 г. от увеличените текущи 

търговски и други вземания с 5%.  

Собственият капитал на дружеството през 2019 г. бележи ръст с 2,8%, спрямо 2018 

г., вследствие на очаквания положителен финансов резултат от дейността. 

Нетекущите пасиви през 2019 г. на стойност 35 306 хил. лв., включват задължения 

по получени кредити към банки и небанкови финансови институции. Текущите пасиви 

през 2019 г. бележат спад на 87 527 хил. лв., спрямо 90 105 хил. лв. за 2018 г., вследствие 

на намалените текущи търговски и други задължения.  

Предвид гореизложеното финансовите показателите изчислени на база балансова 

структура към 31.12.2019 г. бележат тенденция на подобрение, спрямо същите към 

31.12.2018 г. 

Финансовата структура на дружеството в края на 2019 г. е запазена, като тази към 
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края на 2018 г. е 20% собствен капитал и 80% привлечени средства. 

2. Прогнозни финансови параметри за периода 2020 г.-2024 г. 

„Топлофикация-Плевен“ ЕАД е разработило бизнес – плана, приемайки за база т. 

нар. „базова година“, която е практически разчет за работа на основните съоръжения на 

централата и съответно произведените количества електрическа и топлинна енергия, 

както и разхода на природен газ при хипотезата, че съоръженията работят нормално през 

целия период. Дружеството е заложило в бизнес плана лек ръст на производството на 

електрическа и топлинна енергия, както и са взети предвид плановите ремонти, през 2020 

г. - престой за смяна на газовата турбина с нова и през 2023 г. за основен ремонт на 

генератор и газова турбина. Прогнозираните финансови резултати са формирани при 

приходи и разходи, както следва:  

2.1. Приходи 

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база 

предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени, 

непроменени за периода на бизнес плана, както следва: цена на електрическата енергия 

без ДДС - 214,02 лв./МWh /базова цена на електрическата енергия от комбинирано 

производство, утвърдена от КЕВР с Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. 213,87 лв./МWh без 

ДДС плюс приходите от свободния пазар/, цена на топлинната енергия с топлоносител 

гореща вода без ДДС – 84,98 лв./МWh и цена на топлинната енергия с топлоносител водна 

пара 84,96 лв./МWh, утвърдени от КЕВР с Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г., които в 

периода на бизнес плана са непроменени. 

2.1.1. Приходи от електрическа енергия 

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на 

електрическа енергия се увеличават от 60 663 хил. лв. за 2020 г. на 65 917 хил. лв. през 

2024 г. в резултат на увеличение на продажбите.  

2.1.2. Приходи от топлинна енергия 

Прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват от 19 737 

хил. лв. за 2020 г. на 20078 хил. лв. през 2024 г., вследствие на планираните по-големи 

количества топлинна енергия за продажба. 

2.2. Разходи 

Общите разходи се увеличават през целия период на бизнес плана от 83 205 хил. 

лв. за 2020 г. и достигат 87 779 хил. лв. в 2024 г., като основно увеличението е в разходите 

за материали от увеличеното производство на електрическа и топлинна енергия. За 

годините до 2023 г., включително не е начислен данък печалба, поради пренасяне на 

данъчна загуба от предходни години до 2018 г. 

Дружеството заявява, че запазва разходите за суровини и материали и за външни 

услуги на ниво 2019 г., индексирани с очаквана инфлация. Средствата за работна заплата 

са изчислени на база достигнатото ниво през 2019 г., средната работна заплата в сектор 

„Енергетика“ и необходимия брой персонал за безопасна експлоатация на 

производствените съоръжения, завишени с коефициента на инфлация. Разходите за 

осигуровки и социални разходи на персонала са на база нормативната уредба. 

В другите разходи са включени разходи за закупуване на квоти за емисии на 

парникови газове СО2 при цена 25 евро на тон, съгласно определената с Решение № Ц-018 

от 01.07.2019 г. на КЕВР и е използвана за целия период на бизнес плана. 

2.3. Прогноза за активи и пасиви 

Дружеството прогнозира спад на нетекущите активи от 122 101 хил. лв. за 2020 г. 

на 116 479 хил. лв. в 2024 г., вследствие на намаление на имоти, съоръжения, машини и 

оборудване. Прогнозиран е незначителен ръст на текущите активи от 32 050 хил. лв. за 

2020 г. на 32 119 хил. лв. през 2024 г., вследствие на ръста на материалните запаси и на 

наличните парични средства. 

Прогнозираните от дружеството парични потоци за периода 2020 г.-2024 г са при 

събираемост на вземанията от потребителите на топлинна енергия 90%, а от продажба на 

електрическа енергия 100%.  
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Нетекущите пасиви също бележат спад от 34 550 хил. лв. в 2020 г. на 32 914 хил. 

лв. през 2024 г., вследствие на намаление на нетекущите финансови пасиви. 

Текущите пасиви също са прогнозирани да намаляват от 87 865 хил. лв. за 2020 г. 

на  

76 806 хил. лв. в 2024 г. от намаление на текущи търговски и други задължения. 

2.4. Прогнозна структура на капитала 

По отношение на капиталовата структура очакванията са за увеличаване на сумата 

на собствения капитал от 31 736 хил. лв. за 2020 г. на 38 878 хил. лв. през 2024 г., 

вследствие на нарастващата доходност. Финансовите показатели, изчислени на база 

прогнозната балансова структура са с ръст в годините на бизнес плана. Независимо от 

отчетения ръст, размерът на собствените средства е недостатъчен за придобиване на нови 

нетекущи активи, както и да осигури обслужване на задълженията. Показателят за обща 

ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) показва, 

че в периода на бизнес плана се подобрява, но все още дружеството няма да разполага с 

необходимия размер собствени оборотни средства, с които да покрива текущите си 

задължения; 

Структурата на пасива в годините на бизнес плана се подобрява, като 

съотношението за 2020 г. е 21% собствен капитал и 79% привлечени средства, а в края на 

2024 г. е 26% собствен капитал и 74% привлечени средства. 

3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции 

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са в 

размер на 16 130 хил. лв., разпределени по години, както следва: 2020 г. – 3 350 хил. лв.; 

2021 г. – 7 200 хил. лв.; 2022 г. – 1 280 хил. лв.; 2023 г. – 3 050 хил. лв. и за 2024 г. – 1 250 

хил. лв. Дружеството планира да финансира изпълнението на инвестиционната програма 

със собствени средства.  

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

Плевен“ 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 лицензионните дейности. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва Г. Петров. На 12.11.2019 г. „Топлофикация - Плевен” ЕАД е подало 

заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа 

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

енергия“. Дружеството е представило необходимите мотиви към заявлението. В 

„Топлофикация - Плевен” ЕАД има инсталирани четири броя енергийни парогенератори, 

три броя турбогенератори, една газова турбина с котел утилизатор. Техническото оборудване 

на дружеството е добро. Дружеството разполага с квалифициран и обучен персонал. 

Представени са работните часове на основните съоръжения, от които е видно, че разполага с 

голям остатъчен ресурс. Работната група счита, че дружеството притежава технически 

възможности за новия 20-годишен срок и лицензията може да бъде удължена. Относно 

удължаването на срока за пренос на топлинна енергия. Дружеството разполага със 185 км 

паропроводи, с 1303 абонатни станции, снабдява с топлинна енергия 31427 клиенти и 

планира да инвестира в мрежата за следващия петгодишен период 2 090 000 лв. Работната 

група счита, че лицензията за „пренос на топлинна енергия“ може да бъде удължена с 20 

години.  

Ц. Камбурова представи икономическите аспекти на доклада. За да докаже 

финансовите си възможности за изпълняване на лицензионната дейност, дружеството е 

представило предварителен отчет за 2019 г. и петгодишен бизнес план за периода 2020 – 

2024 г. От представения предварителен отчет за 2019 г. е видно, че дружеството подобрява 

финансовия си резултат. Отчита печалба - при загуба за 2018 г. За периода на бизнес плана 

прогнозата е всяка година да се реализира положителен финансов резултат и в края на 

периода през 2024 г. да достигне 1 724хил. лв. при 1 144 хил. лв. за 2020 г. От направения 
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анализ на приходите е видно, че приходите от електрическа и топлинна нарастват. През 

периода намаляват нетекущите финансови пасиви. Същото се отнася и за текущите 

търговски и други задължения. Структурата на пасива в годините на бизнес плана се 

подобрява, като съотношението е 21% собствен капитал и 79% привлечен капитал. Това се 

променя незначително през 2024 г., като собственият капитал е 26%, а 74% са привлечени 

средства. Общо инвестиционните разходи за периода са в размер на 16 130 хил. лв.  

Дружеството планира да финансира изпълнението на инвестиционната програма със 

собствени средства. Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че 

„Топлофикация - Плевен“ 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 лицензионните дейности. Предвид 

гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения:  

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Топлофикация - Плевен“ ЕАД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в Интернет. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 11.02.2020 г. от 10:00 часа.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката 

и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и 

на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-91 от 28.01.2020 г. относно заявление с вх. Е-ЗЛР-

ПД-82 от 12.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и продължаване срока на лицензия за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Плевен” ЕАД; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада по т.1 на 11.02.2020 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи 

„Топлофикация – Плевен” ЕАД, или други,  упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № О-Дк-75 от 27.01.2020 г. относно проект на 

Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по 

бюджета на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г.   

2. Приема проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г. 

и съпътстващите към него документи; 

3. Приетите документи по т. 2 да бъдат изпратени на заместник министър-

председател по eвропейските фондове и икономическата политика с оглед провеждане на 

съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация.  

 

По т.2. както следва: 

I. Определя „Инвест Консулт – ВК“ ООД с управител Вася Йорданова Коцева да 

извърши оценка на енергийни обекти, собственост на г-н Любомир Вахрам Ховсепян, 

находящи се в гр. Русе, бул. „Васил Левски“ № 4, включващи: 

- Трафопост 20/0,4 kV с диспечерско наименование ТП „Битов комбинат“. 

II. Разходите по оценката, възлизащи на 490 (четиристотин и деветдесет) лева без 

ДДС или 588 (петстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, следва да се поделят поравно 

между г-н Любомир Вахрам Ховсепян и „Електроразпределение Север“ АД, след 

приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с приемо-предавателен 

протокол. 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-91 от 28.01.2020 г. относно заявление с вх. Е-ЗЛР-

ПД-82 от 12.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и продължаване срока на лицензия за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Плевен” ЕАД; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада по т.1 на 11.02.2020 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи 

„Топлофикация – Плевен” ЕАД, или други,  упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № О-Дк-75 от 27.01.2020 г. относно проект на Постановление на 

Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисия за 

енергийно и водно регулиране за 2020 г.   

2. Доклад с вх. № Е-Дк-93 от 29.01.2020 г.  и Решение на КЕВР № ЛО-1 от 

05.02.2020 г. относно искане от „Електроразпределение Север“ АД относно определяне 

на независим оценител за извършване на оценка на енергийни обекти, представляващи 

елементи от електроразпределителната мрежа на електроразпределителното дружество, 

които са собственост на г-н Любомир Ховсепян. 
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3. Доклад с вх. № Е-Дк-91 от 28.01.2020 г. относно заявление с вх. Е-ЗЛР-ПД-82 от 

12.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и продължаване срока на лицензия за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Плевен” ЕАД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


