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Днес, 05.08.2022 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя на Комисията доц. Иван Н. Иванов. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Благой Голубарев, Димитър Кочков и главният секретар Искра Стайкова (без право на 

глас).   

   

На заседанието присъстваха И. Александров - началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия и 

топлоснабдяване“, Р. Райков – за директор на дирекция „Правна“, Ю. Войнов – 

директор на дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 

1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно 

интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия“, М. Трифонов – 

началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, М. 

Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир - началник на отдел 

„Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

На основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно 

и водно регулиране и нейната администрация председателят Иван Н. Иванов направи 

предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, а именно: 

6. Доклад с вх. № Е-ДК-1797 от 04.08.2022 г. и проект на решение относно: 

отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. на Комисията 

за енергийно и водно регулиране. 

Председателят отбеляза, че действително става въпрос за отстраняване на 

техническа грешка, което не изисква някакво специално предварително проучване, и 

затова прави това предложение. 

Предложението на председателят беше прието без възражение. 

 

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

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

Дневният ред е приет с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – 

за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за,), от които два гласа (Александър 

Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в сектор Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1736 от 01.08.2022 г. относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-

ПД-32 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за 

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

от „Топлофикация-Разград“ АД 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Радослав Наков, Диана Николкова и Надежда Иванова 

 

 2. Доклад с вх. № Е-Дк-1735 от 01.08.2022 г. относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

29 от 24.03.2022 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа 

и топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Радослав Наков, Диана Николкова и Надежда Иванова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1732 от 01.08.2022 г. относно: заявление с вх. № E-

ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 г. от за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация София“ ЕАД 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Радослав Наков, Диана Николкова и Йовка Велчева 

 

4. Доклад с вх. № E-Дк-1757 от 02.08.2022 г. относно: Годишен доклад до 

Европейската комисия и до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори 

относно дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с 

развитието на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ. 

Работна група: Пламен Младеновски; Елена Маринова;  

Милен Димитров; Юлиан  Войнов; Милен Трифонов;  

Вера Михайлова; Ивайло Александров; Дориан Дянков; 

 Ана Иванова; Благовест Балабанов; Мария Ценкова;  

Даниела Митрова; Радослав Райков; Светослава Маринова;  

Рада Башлиева; Ремзия Тахир; Виктория Джерманова;  

Мариана Сиркова; Росица Тодорова; Грета Дечева;  

Людмила Ненова; Ралица Караконова; Величка Маринова;  

Борислава Петракиева; Ива Георгиева. 

 

5. Доклад с вх. № Е-ДК-1766 от 02.08.2022 г. и проект на решение относно: 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1060 от 28.07.2022 г. от „Булгаргаз“ ЕАД 

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир,  

Грета Дечева, Любослава Джоргова, Теодор Хиков,  

Радослав Райков, Светослава Маринова. 
 

6. Доклад с вх. № Е-ДК-1797 от 04.08.2022 г. и проект на решение относно: 

отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. на Комисията 

за енергийно и водно регулиране. 

Работна група: Милен Димитров; Ремзия Тахир; Радослав Райков; 

 Силвия Петрова; Любослава Джоргова 
 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 

23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 
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г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, 

подадени от „Топлофикация-Разград“ АД. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-

ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на 

топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД на основание чл. 56, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

За проучване на обстоятелствата в подадените заявления и приложенията към 

тях е сформирана работна група със Заповед № З-Е-74 от 30.03.2022 г. на председателя 

на КЕВР. 

Доколкото подадените заявления от „Топлофикация-Разград“ АД са свързани, на 

основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се разглеждат в 

едно административно производство. 

С писма с изх. № Е-ЗЛР-ПД-28 от 06.04.2022 г. и с изх. № Е-ЗЛР-ПД-1046 от 

23.06.2022 г. от дружеството е изискано да представи допълнителна информация и 

документи, които са постъпили в Комисията с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-28 от 

18.04.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-ПД-1046 от 04.07.2022 г. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване се установи следното: 

„Топлофикация-Разград“ АД e титуляр на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. 

за дейността „производство на топлинна енергия“, която с Решение № И1-Л-082 от  

10.08.2009 г. е изменена в лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, както и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, издадени за срок от 20 (двадесет) години всяка. С 

Решение № И2-Л-082 от 24.02.2021 г. двете лицензии са продължени с 2 (две) години, 

считано от 23.03.2021 г., поради което срокът им изтича на 23.03.2023 г. 

Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЕ срокът на лицензията се продължава за срок не по-

дълъг от срока по ал. 1, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява 

всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за 

продължаване  

най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия.  

Предвид горното, заявленията са подадени в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на 

основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало новият срок на 

издадените му лицензии да бъде 1 (една) година. 

I. ПРАВНИ АСПЕКТИ: 

От представеното удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията 

по вписванията – гр. Разград и след извършена справка в Търговския регистър, се 

установи, че „Топлофикация-Разград“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон. „Топлофикация-Разград“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 

116019472, със седалище и адрес на управление: област Разград, община Разград, гр. 

Разград 7200, Западна индустриална зона, ул. „Черна“. Предметът на дейност на 

„Топлофикация-Разград“ АД е производство на електрическа и топлинна енергия, 

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

дейности, за която дейност дружеството е получило необходимите лицензии. 

Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 7 000 000 лв. и е разпределен в 

7 000 000 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв. 

 Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
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контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Капиталът на „Топлофикация-Разград“ АД се притежава от „Овергаз Холдинг“ 

АД – 6 999 999 бр. от всички акции и 1 бр. от „Овергаз директ“ АД, което дружество, 

видно от справка в Търговския регистър, е преобразувано в „Овергаз директ“ ЕООД, с 

едноличен собственик на капитала „Ди Ди Мениджмънт“ АД. 

Основен акционер в „Овергаз Холдинг“ АД,  притежаващ – 98.42 % от всички 

акции, е „Ди Ди Ай Холдингс Лимитид“, дружеството с ограничена отговорност, със 

седалище Великобритания, Лондон, вписано в съответния национален регистър с № 

3735879, , с едноличен  собственик на капитала - „Ди Ди Мениджмънт“ АД.  

„Ди Ди Мениджмънт“ АД, ЕИК 130677105, е търговско дружество, учредено по 

ТЗ на Р България, със собственици на капитал: Сашо Георгиев Дончев - 55%; Даниел 

Дончев – 18 %; Георги Дончев – 18 %; Ева Дончева 9 %. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Топлофикация-

Разград“ АД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици.   

„Топлофикация-Разград“ АД е с едностепенна система на управление и се 

управлява от тричленен съвет на директорите, като представляващ дружеството е 

изпълнителният директор Михаил Ковачев.  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-Разград“ АД, 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. Видно от представените 

на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ от НЛДЕ декларации и след извършена служебна 

справка в Търговския регистър се установи, че дружеството не е в производство по 

ликвидация или по несъстоятелност. Комисията не е отнемала и не е отказвала 

издаването на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ и на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“. 

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-Разград“ АД 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, 
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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. 

За удостоверяване на правото си на собственост върху енергийните обекти, чрез 

които ще се осъществяват дейностите по лицензиите, дружеството е представило 

заверени копия от нотариален акт за собственост на недвижими имоти, скици на 

поземлени имоти, издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. 

Разград и извлечение от инвентарна книга към 28.02.2022 г. 

С оглед на изложеното е изпълнено изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ 

лицензиантът да притежава вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се 

осъществява дейността. 

Дружеството е представило към заявлението за продължаване на срока на 

лицензиите бизнес план за периода 2020 г. – 2023 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 поискания нов срок. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

 

II.1. Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. е подадено от  

„Топлофикация-Разград“ АД с искане срокът на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. 

за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ да бъде продължен с 

1 (една) година, считано от датата на изтичане срока на лицензията, а именно 

23.03.2023 г.  

Дружеството е обосновало поискания нов едногодишен срок със следното: 

„Топлофикация-Разград“ АД не е в състояние да вземе адекватно решение за срока на 

издадените на дружеството лицензии, като основни причини за поискания едногодишен 

срок е наложеният с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и 

допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на 

електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 

17.12.2021 г.), мораториум върху цените на електрическата и топлинната енергия, 

липсата на гаранции за бъдещи доставки на природен газ, както и непрекъснатото 

покачване на цената на основната суровина за производство - природния газ, 

съответното непълната компенсация на дружеството за това.  Дружеството отбелязва, 

че през последните шест години реализира отрицателен финансов резултат в размер на 

5 441 679,47 лв.  „Топлофикация-Разград“ АД разчита, че за една година ще се даде 

възможност за изясняване на всички посочени проблеми, за да се вземе решение за 

дългосрочното развитие на дружеството.  

От представената обосновка към заявлението е видно, че „Топлофикация-

Разград“ АД осъществява лицензионната си дейност чрез основни и спомагателни 

съоръжения, които обезпечават производството на електрическа и топлинна енергия в 

съответствие със законовите изисквания и с нуждите на клиентите на дружеството. 

Всички съоръжения се поддържат в добро техническо състояние, удостоверено със 

съответните ревизионни актове и протоколи за техническото им състояние. 

Осъществяват се постоянна поддръжка и периодични прегледи и ремонти на 

съоръженията от опитни и квалифицирани работници и служители на предприятието. 

Основните производствени съоръжения на дружеството са: 

1. Водогрейни котли: ВК1, ВК2, ВК3, ВК4, ВК5; 

2. Парен котел: ПК4; 

3. Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия (ИКПТЕЕ); 

4. Топлогенерираща мощност „Рока“ – 900 kW; 
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5. Топлогенерираща мощност „ЦДГ“ – 900 kW. 

 

От Констативен протокол № РД-08/2022 г. от 15.03.2022 г., съставен от експерти 

на РИОСВ-Русе, е установено състоянието на площадката на „Топлофикация-Разград“ 

АД, актуално към 15.03.2022 г., както следва: 

- водогрейни котли ВК 1, ВК 2 и ВК 5 – изведени от експлоатация; 

- водогрейни котли ВК 3 и ВК 4, работят на природен газ с ограничена топлинна 

мощност 3,0 MW на всеки от тях; 

- парен котел КМ 12 (ПК 4) – в експлоатация, с топлинна мощност 6,5 MW; 

- ИКПТЕЕ – без промяна, работеща на природен газ, с топлинна мощност 7,042 

MW. 

 

Общата топлинна мощност на производствените съоръжения, които са в 

експлоатация е 19,542 MW. 

„Топлофикация-Разград“ АД разполага с общ персонал от 34 квалифицирани 

служители и работници, което е видно от представената справка. Те преминават 

периодично курсове за повишаване на квалификацията си. 

 

За доказване на техническото състояние на енергийния обект и за техническите 

и експлоатационните му характеристики и обслужващата го инфраструктура, 

дружеството е представило заверени копия на следните документи: 

- Протоколи от 16.12.2020 г., 09.11.2021 г., 08.12.2021 г., 25.01.2022 г. и от 

14.03.2022 г. относно: извършени функционални проби на ТСВО и проверка за 

плътност на газовата инсталация, изпитвания на: регулатори с вграден отсекател по 

високо налягане и на различни модели предпазни клапани, издадени от „Газмонтаж 

Инженеринг Рз“ ЕООД. В протоколите е отразено, че те са изправни и без забележки; 

- Констативен протокол № ИП 51/11.12.2020 г. и констативен протокол № РД-

08/2022 г. от 15.03.2022 г., издадени от „Регионална инспекция по околна среда и 

водите – Русе“ за извършени извънредни проверки на „Топлофикация-Разград“ АД; 

- Протоколи за проверки на котелна централа от 17.02.2022 г., 15.02.2021 г., 

издадени от Регионален отдел на „Инспекция за държавен технически надзор“ – 

Северна Централна България – офис гр. Русе. При проверките са проверени различни 

условия, съгласно чек листове; 

- Акт от 15.03.2021 г. и Акт от 17.03.2021 г. за извършени първоначални 

технически прегледи с изпитване на водогреен котел ВКМ 6,5, издадени от лицензиран 

орган за технически надзор – „Технически надзор Разград“ ЕООД; 

- 25 броя Ревизионни актове от: 29.09.2016 г., 24.10.2019 г., 06.12.2019 г.,  

14.12.2020 г., 15.12.2020 г., 15.02.2021 г., 15.03.2021 г., 16.03.2021 г., 17.03.2021 г.,  

14.12.2021 г., 15.02.2022 г. и от 16.03.2022 г. 

- Ревизионни книги на поднадзорни обекти: водогрейни котли „ARES PRO 300 

№ 1, 2 и 3 и котелна газова инсталация „Рока“ и котелна газова инсталация ДГ „М. 

Палазов“, издадени от „Технически надзор Разград“ ЕООД, притежаващо лицензия № 

802 от 13.08.2019 г.;  

- 11 броя сервизни протоколи от 2020 г., 2021 г. и от 2022 г. за извършени 

технически обслужвания при достигнати определени часове на работа на 

когенерационната инсталация, с двигател тип „JMS 620 F02 F193“; 

 

От представените протоколи и ревизионни актове, издадени от компетентни 

органи, е видно, че основните съоръжения за производство на топлинна и електрическа 

енергия се поддържат в добро техническо състояние и дружеството разполага с 

квалифициран персонал. Дружеството извършва и необходимите текущи ремонти и 
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сервизно обслужване на производствените съоръжения, при достигане на определени 

работни часове. 

Съгласно Приложение № 3 към чл. 43, ал. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за 

реда и начина за измерване на емисиите от вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух от обекти с неподвижни източници, издадена от министъра на околната среда и 

водите, „Топлофикация-Разград“ АД е класифицирана като енергиен обект с 

неподвижни източници на емисии с инсталирана топлинна мощност по-малка от 20 

MW. Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от същата наредба, собственикът или ползвателят на 

обект в експлоатация извършва собствени периодични измервания на концентрациите 

на вредни вещества в отпадъчни газове: не по-малко от един път в рамките на две 

последователни календарни години. 

За доказване, изпълнението на нормативното изискване за извършване на 

собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни 

газове, „Топлофикация-Разград“ АД е представило „Доклад за резултатите от 

собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, 2020 

г.“, ведно с протоколи от собствени периодични измервания, извършени на водогрейни 

котли № 3, № 4, № 5 и бутален когенератор, които са издадени от акредитирана 

лаборатория за изпитване ЛИ при „Везел-1“ ЕООД, притежаваща сертификат № 284 

ЛИ. От представените протоколи се установява, че измерените и приведени стойности 

на емисиите вредни вещества (СО, SO2, и NOх) съответстват на нормите за допустими 

емисии (НДЕ) вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни 

източници на емисии. 

„Топлофикация-Разград“ АД посочва, че източници на емисии на вредни 

вещества в периода от 2021 г. до настоящия момент са следните съоръжения: 

водогрейни котли № 3, № 4, № 5 и бутален когенератор. 

 

С оглед на гореизложеното, може да се направи извод, че дружеството 

притежава технически възможности, материални и човешки ресурси, и предвид 

обоснованото предложение на дружеството, срокът на лицензията за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ може да бъде удължен с 1 

(една) година, считано от 23.03.2023 г., при спазване на изискванията на 

действащата нормативна уредба по отношение на експлоатацията и поддръжката 

на централата, както и за опазването на околната среда. 

 

II. Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. е подадено от 

„Топлофикация-Разград“ АД с искане срокът на лицензия Л-083-05 от 21.02.2001 г. за 

дейността „пренос на топлинна енергия“ да бъде продължен с 1 (една) година, считано 

от датата на изтичане срока на лицензията, а именно 23.03.2023 г. Обосновката на 

дружеството за продължаване на срока на двете лицензии е представена по-горе при 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г.  за продължаване на срока на лицензия 

№ Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“. 

„Топлофикация-Разград“ АД извършва лицензионната си дейност „пренос на 

топлинна енергия“ на територия в гр. Разград. Дружеството доставя топлинна енергия 

на 3 809 клиенти, от които 3 604 битови, 41 бюджетни и 164 стопански. В бюджетните 

клиенти са включени 4 детски градини, 1 училище, 1 детска ясла и други. 

Топлопреносната мрежа (ТПМ) е с дължина 15 900 m, изградена в периода  

1974 г. – 1993 г. Основната магистрална мрежа е изградена между 1985 г. – 1987 г. В 

периода 2002 г. – 2018 г. са подменени 2 249 m с предварително изолирани тръби 

(предимно малки диаметри дворна мрежа). От посоченото се вижда, че периодът на 

експлоатация на топлопреносната мрежа е над 40 години, тя е амортизирана, 

компрометирана и с изтекъл ресурс. 
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Дружеството е представило списък на абонатните станции  с които се 

осъществява дейността за пренос на топлинна енергия до клиентите в гр. Разград, с 

посочено местоположение и номер на АС. Действащите към момента абонатни станции 

(АС) са 168 бр., от които собственост на дружеството са 146 бр., а останалите са 

собственост на стопански и бюджетни клиенти. От АС, собственост на „Топлофикация-

Разград“ АД, 105 броя са съвременни, подменени след 2002 г.  

Следва да се отбележи, че спрямо предходното административно производство 

от 12.06.2020 г. с което е направено искане за продължаване срока на лицензиите, 

„Топлофикация-Разград“ АД е снабдявала с топлинна енергия 3 814 клиенти, от които  

3 602 битови, 37 бюджетни и 175 стопански и е имала 174 абонатни станции, а 

понастоящем отчита намаление на броя на клиентите и броя на АС.  

Дружеството не планира развитие на топлопреносната мрежа или 

присъединяване на нови клиенти към съществуващата ТПМ и съответно не са 

планирани средства за инвестиции в периода 2022-2024 г., поради невъзможност да 

осигури собствен и привлечен финансов ресурс за финансиране на планираните 

инвестиции, в следствие на претърпени загуби през последните години.   

„Топлофикация-Разград“ АД е представило списък на служителите в 

дружеството, с посочени длъжности, вид на образованието и придобитата 

квалификационна група,  видно от който са назначени служители,  които да осигуряват 

експлоатацията и поддръжката на ТПМ. 

 

С оглед на горното, може да се направи извод, че „Топлофикация-Разград“ 

АД притежава технически възможности и човешки ресурси да продължи да 

изпълнява дейността „пренос на топлинна енергия“ чрез топлопреносните 

съоръжения в  

гр. Разград, поради което срокът на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за пренос 

на топлинна енергия може да бъде продължен с 1 (една) година, считано от 

23.03.2023 г. 

 

III. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

III.1. Финансови резултати за 2021 г.  
Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет, общият всеобхватен 

доход на „Топлофикация Разград” АД за 2021 г. е с отрицателна стойност в размер на 

857 хил. лв., формиран от реализираната загуба в размер на 849 хил. лв. и загуба от 

преоценки на планове за дефинирани доходи в размер на 8 хил. лв. За предходната 

година общият всеобхватен доход също е отрицателна величина в размер на 210 хил. 

лв., формиран от загуба в размер на 210 хил. лв.  

От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода е видно, че 

финансовият резултат от дейността на дружеството през 2021 г., спрямо 2020 г. се 

влошава, вследствие на изпреварващото увеличение на общите разходи с 27%, пред 

увеличението на общите приходи с 15,30%.  

Нетекущите активи намаляват на 3 917 хил. лв. за 2021 г. от 4 194 хил. лв. за 

2020 г. или с 6,60% основно в частта на имоти, машини, съоръжения и оборудване. 

Текущите активи се увеличават на 2 217 хил. лв. за 2021 г. от 1 420 хил. лв. за 2020 г. 

или с 56%, от увеличените текущи търговски и други вземания. 

Собственият капитал на дружеството намалява от 2 504 хил. лв. за 2021 г. от 

3 361 хил. лв. за 2020 г., в резултат ма увеличената текуща и неразпределена загуба.  

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща 

балансова структура към 31.12.2021 г., е видно, че размерът на собствения капитал не 

позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи обслужването 

на задълженията си, както и липса на достатъчно собствени оборотни средства, с които 

да покрие текущите си задължения. 
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III.2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2022 г. –

2024 г.  

Дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода 

2022 г.- 03.2024 г., тъй като лицензиите на дружеството изтичат на 23.03.2023 г. За 

периода на бизнес плана прогнозира да реализира от дейността си следните финансови 

резултати: за 2022 г. загуба в размер на 354 хил. лв., за 2023 г. печалба в размер на 627 

хил. лв. и печалба в размер на 611 хил. лв. за периода 01-03.2024 г. 

 

Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозирани при 

приходи и разходи, представени в таблица № 1. 

 

 Таблица № 1: Прогнозни показатели за периода 2022 г. – март 2023 г. 

Показатели 
м

ярка 

2

022 г. 

2

023 г. 

01-

03.2024 г. 

Приходи от топлинна 

енергия 

хи

л. лв. 

2 

847 

4 

148 
2 463 

Приходи от 

електроенергия 

хи

л. лв. 

6 

876 

7 

692 
2 975 

Приходи от услуги 
хи

л. лв. 

8

8 

8

8 
35 

Други приходи 
хи

л. лв. 

9

6 

9

6 
24 

Общо приходи 
хи

л. лв. 

9 

907 

1

2 024 
5 497 

Разходи за дейността 
хи

л. лв. 

1

0 218 

1

1 294 
4 810 

Финансови разходи 
хи

л. лв. 

4

3 

3

3 
8 

Общо разходи  
хи

л. лв. 

1

0 261 

1

1 327 
4 818 

Печалба/загуба преди 

данъци 

хи

л. лв. 

-

354 

6

97 
679 

Данъци 
хи

л. лв. 
- 

7

0 
68 

Нетна 

печалба/загуба 

хи

л. лв. 

-

354 

6

27 
611 

 

III.2.1. Приходи и разходи за периода на бизнес плана 

В отчета за приходите и разходите, са включени само приходите и разходите от 

лицензионната дейност. Дружеството прогнозира за целия период приходите от 

дейността да нарастват от 9 907 хил. лв. за 2022 г. на 12 024 хил. лв. за 2023 г. С най-

голям дял са приходите от продажби на електрическа енергия. За първите три месеца от 

2024 г. са прогнозирали приходи в размер на 5 497 хил. лв.  

Общо разходите за дейността за периода се прогнозират да нарастват от 10 218 

хил. за 2022 г. на 11 294 хил. лв. за 2023 г., а за първите три месеца от 2024 г. са 

прогнозирани разходи в размер на 4 810 хил. лв. Дружеството е представило 

информация, в която разходите са класифицирани на условно-постоянни и променливи, 

като от тях с най-голям относителен дял са разходите за гориво – природен газ, които 

по предварителен отчет за 2022 г. са в размер на 7 618 хил. лв., за 2023 г. са в размер на 

8 880 хил. лв., а за първите три месеца от 2024 г. са в размер на 4 044 хил. лв. 

III.2.2. Активи и пасиви за периода 2022 г.-2024 г.  

Нетекущи активи се прогнозират да намаляват от 3 829 хил. лв. за 2022 г. на  

2 988 хил. лв. за 2024 г. или с 28,15%. Текущите активи се прогнозират да намаляват от 
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1 981 хил. лв. за 2022 г. на 2 194 хил. лв. за 2024 г. или с около 9,71%, основно от 

намалените краткосрочни вземания. 

Дългосрочни задължения се прогнозират в размер на 505 хил. лв. годишно за 

целия период на бизнес плана. Текущите задължения се прогнозират да намаляват от 3 

161 хил. лв. за 2022 г. на 1 154 хил. лв. за 2024 г. 

III.2.3. Прогнозна структура на капитала 

По отношение на капиталовата структура за периода 2022 г. – 2024 г. записаният 

капитал се прогнозира непроменен и е в размер на 7 000 хил. лв. Дружеството 

предвижда увеличение на собствения капитал от 2 144 хил. лв. за 2022 г. на 3 523 хил. 

лв. за 2024 г., в резултат на намаление на натрупана загуба. 

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като 

съотношение между собствен капитал и нетекущи активи, се увеличава от 0,56 за 

2022 г. на 1,18 за 2024 г. 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между текущи 

активи и текущи пасиви, се увеличава от 0,63 за 2022 г. на 1,90 за 2024 г. 

Коефициентът за финансова автономност, отразяващ степента на независимост 

от използване на привлечени средства, изчислен като съотношение между пасиви и 

собствен капитал, е 0,58 за 2022 г. и се прогнозира да се увеличава на 2,12 за 2024 г. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура, показват тенденция на подобряване на финансово-

икономическото състояние  на „Топлофикация-Разград“ АД. 

Финансовата структура на дружеството се предвижда да бъде 37% собствен 

капитал и 63% привлечени средства за 2022 г. и 68% собствен капитал и 32% 

привлечени средства за 2024 г. 

III.2.4. Прогнозни парични потоци 
От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 г. – 2024 г. е 

видно, че прогнозираните парични наличности в края на всяка година от бизнес плана 

са с положителни стойности. 

 

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови параметри за 

периода на бизнес план 2022 г. – 2024 г. може да бъде направен извод, че 

„Топлофикация-Разград“ АД ще притежава финансови възможности за осъществяване 

на лицензионните дейности. 

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва Р. Наков. Административното производство е образувано по две 

заявления от „Топлофикация-Разград“ АД. Едното заявление е за продължаване срока 

на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, а 

другото заявление е за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на 

топлинна енергия“, подадени на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ. Двете заявления са 

свързани и се разглеждат в едно административно производство на основание чл. 32 от 

Административнопроцесуалния кодекс. При продължаване на сроковете на лицензията, 

съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на 

изискванията и задълженията по действащите лицензии и дали заявителят ще продължи 

да отговаря на условията за упражняване на двете лицензии за новия срок, който е 

предложен. 

„Топлофикация-Разград“ АД 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. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 
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Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Топлофикация-

Разград“ АД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. За удостоверяване на правото си на собственост върху енергийните 

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

представило заверени копия от нотариален акт за собственост, скици на поземлени 

имоти и извлечение от инвентарна книга. С оглед на изложеното е изпълнено 

изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ лицензиантът да притежава вещни права върху 

енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността. 

„Топлофикация-Разград“ АД с поискало срокът на лицензията за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ да бъде продължен с 1 година, 

считано от датата на изтичане срока на лицензията, а именно 23.03.2023 г. Представена 

е обосновка за поискания срок, като дружеството е изтъкнало, че не може да взима 

адекватно решение за друг срок и че през последните шест години реализира 

отрицателен финансов резултат. 

„Топлофикация-Разград“ АД осъществява лицензионната си дейност чрез 

основни и спомагателни съоръжения, които обезпечават производството на 

електрическа и топлинна енергия в съответствие със законовите изисквания и с 

нуждите на клиентите на дружеството. Всички съоръжения се поддържат в добро 

техническо състояние, удостоверено със съответните ревизионни актове и протоколи за 

техническото им състояние. Осъществяват се постоянна поддръжка и периодични 

прегледи и ремонти на съоръженията от опитни и квалифицирани работници, за което е 

представен списък на служителите. 

Общата топлинна мощност на производствените съоръжения, които са в 

експлоатация, е 19,542 MW. Дружеството е представило доказателства за доказване на 

техническото състояние на енергийния обект.  

За доказване изпълнението на нормативното изискване за извършване на 

собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни 

газове, „Топлофикация-Разград“ АД е представило „Доклад за резултатите от 

собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от 2020 

г.“, ведно с протоколи от собствени периодични измервания, заверени от акредитирана 

лаборатория за изпитване, притежаваща сертификат. От представените протоколи се 

установява, че измерените и приведени стойности на емисиите вредни вещества 

съответстват на нормите за допустими емисии вредни вещества, изпускани в 

атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии. 

С оглед на гореизложеното, може да се направи извод, че дружеството 

притежава технически възможности, материални и човешки ресурси, и предвид 

обоснованото предложение на дружеството, срокът на лицензията за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ може да бъде удължен с 1 година, 

считано от 23.03.2023 г., при спазване на изискванията на действащата нормативна 

уредба по отношение на експлоатацията и поддръжката на централата, както и за 

опазването на околната среда. 

По отношение на заявлението от „Топлофикация-Разград“ АД за продължаване  

лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, отново е поискан срок от 1 

година. Обосновката е идентична с представената по отношение лицензията за  

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. „Топлофикация-

Разград“ АД извършва лицензионната си дейност „пренос на топлинна енергия“ на 

територия в гр. Разград. Дружеството доставя топлинна енергия на битови, стопански и 

бюджетни клиенти. Топлопреносната мрежа е с дължина 15 900 м, която е 

амортизирана, компрометирана и с изтекъл ресурс, тъй като се експлоатира над 40 г. 

Дружеството е представило списък на абонатните станции и е посочило, че не 
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планира развитие на топлопреносната мрежа или присъединяване на нови клиенти към 

съществуващата ТПМ и съответно не са планирани средства за инвестиции в периода 

2022-2024 г. поради невъзможност да осигури собствен и привлечен финансов ресурс 

за финансиране на планираните инвестиции.  

С оглед на горното, може да се направи извод, че „Топлофикация-Разград“ АД 

ще притежава технически възможности и човешки ресурси да продължи да изпълнява 

дейността „пренос на топлинна енергия“ чрез топлопреносните съоръжения в гр. 

Разград, поради което срокът на лицензията за пренос на топлинна енергия може да 

бъде продължен с 1 година, считано от 23.03.2023 г. 

По отношение на икономическите аспекти е направен финансов анализ на 

резултатите на дружеството въз основа на представения одитиран годишен финансов 

отчет. Подробно са изложени финансовите анализи. По отношение на прогнозните 

показатели за периода 2022 г. – 2024 г. в табл. №1 са представени показателите. 

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови параметри за 

периода на бизнес план 2022 г. – 2024 г. може да бъде направен извод, че 

„Топлофикация-Разград“ АД ще притежава финансови възможности да осъществява 

двете лицензионни 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 Комисията да 

обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за 

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

търговска регистрация „Топлофикация-Разград“ АД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

И. Н. Иванов обяви провеждане на откритото заседание за разглеждане на 

доклада по т.1 на 11.08.2022 г. от 10:00 ч. Председателят подложи на гласуване проекта 

на решение с направеното допълнение. 
 

 

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  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. за 

продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за продължаване 

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

„Топлофикация-Разград“ АД; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 на 11.08.2022 г. от 10:00 ч. в зала IV в 

сградата на КЕВР, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

по търговска регистрация „Топлофикация-Разград“ АД 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. 
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В заседанието по точка първа участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за), от които два гласа 

(Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 

24.03.2022 г. от „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД за изменение на 

лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от  

24.03.2022 г. от „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД за изменение на 

лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-E-73 от 30.03.2022 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в 

заявлението и приложенията към него. 

След преглед на постъпилото заявление, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-29 от 

01.04.2022 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи допълнителна 

информация и документи, които са предоставени с писма с вх. № Е-ЗЛР-И-29 от 

12.04.2022 г. и от 26.04.2022 г. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

От извършена служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията, е видно, че „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е 

еднолично акционерно дружество, надлежно учредено по реда на Търговския закон и 

вписано в Търговския регистър с ЕИК 119004654, със седалище и адрес на управление: 

област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Стефан Караджа“ № 23. 

Предметът на дейност на дружеството е 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. Размерът на 

капитала на дружеството е 4 966 419 лв. (четири милиона деветстотин шестдесет и 

шест хиляди четиристотин и деветнадесет лева), разпределен в 4 966 419 (четири 

милиона деветстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет) поименни 

акции, всяка с номинал 1 (един) лв. Едноличен собственик на капитала е „НЕРПАНА“ 

ЛТД, чуждестранно юридическо лице, идентификация HE332840, държава: Кипър.  

„Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-

084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ и на лицензия № Л-084-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна 

енергия“, със срок от 20 години всяка. С решение № И1-Л-084 от 05.12.2018 г. на 

КЕВР, лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ е 

изменена по отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация 
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на три броя парни котли тип КМ-12, със стационарни № 1, 2 и 3, като общата 

инсталирана топлинна мощност е променена от 484,8 MW на 464,8 MW, а 

електрическата е останала непроменена – 30 MW. С решение  

№ И2-Л-084 от 18.06.2020 г. на КЕВР, срокът на двете лицензии е продължен с 20 

(двадесет) години, считано от 24.03.2021 г. 

Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 г. за изменение на лицензия № Л-

084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗЕ, съгласно които 

лицензиантът може да поиска изменение на лицензията по отношение на естеството на 

използваните първични енергийни източници и/или енергопреобразуващата 

технология. В съответствие с чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът 

може да поиска изменение на лицензията по отношение на естеството на първичните 

енергийни източници, които се използват, и/или на енергопреобразуващата технология, 

когато това ще доведе до повишаване на ефективността при използване на енергията и 

енергийните ресурси и/или до намаляване на вредното въздействие върху околната 

среда. В тази връзка, „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД по същество е 

поискало изменение на лицензията по отношение на естеството на използваните 

първични енергийни източници, така както е посочено в Приложение № 1 към 

лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ „Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики“.  Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ списъкът и описанието на обекта 

или на обектите, с които се осъществява дейността по лицензията, с техните 

технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. 

Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита 

за изменение на лицензията. В тази връзка, „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел 

Ангелов“ ЕАД е представило  актуализирано Приложение № 1 – „Описание на обекта с 

неговите технически и технологични характеристики“, така както се предлага да бъде 

изменено.  

В случая изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, не 

води до изменение на вида на лицензията, която остава лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. Исканото изменение няма да 

доведе и до промяна в текстовата част на лицензията, а единствено до актуализиране на 

приложението към лицензията, в което се съдържа описанието на обекта, с който се 

осъществява лицензионната дейност, с неговите технически и технологични 

характеристики. 

„Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е обосновало исканото 

изменение с издаденото на дружеството Комплексно разрешително (КР) № 510-

Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г. и Решение № 510-Н1-

И0-А2/2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда 

(ИАОС), според условията на които по отношение на енергиен котел ЕК 2 тип 1-В-

160/100 (с предкамерна скарна пещ) е разрешено използване на биомаса или RDF или 

смес от двете горива, а за водогреен котел КВГМ – биомаса.  

С Решение № И2-Л-084 от 18.06.2020 г., частта му по т. 3, Комисията е одобрила 

актуализирани приложения към съответните лицензии, в т.ч. и Приложение № 1 

„Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“ към 

лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, от което 

е видно, че инсталираната електрическа мощност на централата е била 30,0 MW, а 

общата топлинна мощност е била 464,80 MW, с производствени съоръжения, както 

следва: 

- енергийни парогенератори - ЕПГ 1 и ЕПГ 2, тип 1В160/100, номинално 

паропроизводство 160 t/h, година на пуск 1969 г., проектно гориво – въглища; 
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- турбогенератор – ТГ 1, тип ПТ 30, в експлоатация от 1969 г., номинална 

електрическа мощност 30 MW; 

- електрически генератор – Г 1, тип 6Н6176/2, в експлоатация от 1969 г., 

генераторно напрежение 6 kV; 

- водогреeн котел – тип ВК 100, с номинална мощност 116 MW, 1993 г., 

проектно гориво – природен газ; 

- водогреeн котел – тип КВГМ, с номинална мощност 116 MW, 1984 г., проектно 

гориво – мазут; 

- промишлен парeн котeл – 1 (eдин) брой – тип КМ-12 (№ 4), пуснат в 

експлоатация, през 1978 г., с номинално паропроизводство 8 t/h, номинално налягане 

0,8 MPa, номинална температура 180оС, проектно гориво – мазут/природен газ. 

 

С подаденото заявление от 24.03.2022 г. „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел 

Ангелов“ ЕАД е представило за одобрение от Комисията актуализирано Приложение 

№ 1 към лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия, в което са 

посочени следните производствени съоръжения: 

- енергиен парогенератор – ЕПГ 1 – тип 1В160/100, номинално 

паропроизводство  

160 t/h, година на пуск 1969 г., проектно гориво – въглища; 

- енергиен парогенератор – ЕПГ 2, тип 1В160/100, номинално паропроизводство  

160 t/h, година на пуск 1969 г., проектно гориво – въглища, RDF/биомаса или смес от 

двете горива; 

- турбогенератор – ТГ 1, тип ПТ 30, в експлоатация от 1969 г., номинална 

електрическа мощност 30 MW; 

- електрически генератор – Г 1, тип 6Н6176/2, в експлоатация от 1969 г., 

генераторно напрежение 6 kV; 

- водогреен котел – тип ВК 100, с номинална мощност 116 MW, 1993 г.; 

- водогреен котел – тип КВГМ, с номинална мощност 19,5 MW, 1984 г.; 

проектно гориво – биомаса и въглища. 

- промишлен парeн котeл – 1 (eдин) брой – тип КМ-12 (№ 4), пуснат в 

експлоатация, през 1978 г., с номинално паропроизводство 8 t/h, номинално налягане 

0,8 MPa, номинална температура 180оС, проектно гориво – мазут/природен газ. 

В забележка е отбелязано, че водогреен котел, тип ВК 100 и промишлен парeн 

котeл тип КМ-12, № 4 са консервирани и не са включени в Комплексното 

разрешително, издадено на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД. От 

представената информация става ясно, че дружеството възнамерява да ремонтира и 

възстанови котел КМ-12 № 4, който ще служи за покриване на допълнителни нужди от 

пара. 

По отношение на намалената топлинна мощност на котел тип КВГМ от 116 MW 

на 19,5 MW, дружеството е посочило, че котелът е предназначен за производство на 

гореща вода за отопление и битово и промишлено топлоснабдяване и да покрива 

върховите топлинни товари. Същият е работил малко време поради различни причини, 

включително поради изменение на топлинните товари и цената на горивото. 

Ръководството на дружеството е взело решение за преустройство на котела от 

газомазутен на скарен, с идеята да се изгарят биогорива, като дървесна биомаса във вид 

на чипс, с възможност за изгаряне и на смес от чипс и въглища. 

Посочва се, че с тази реконструкция, със сравнително малко средства, се 

постигат няколко цели: използват се сравнително евтини горива; намалява се 

топлинната мощност, а също така изгарянето на дървесна биомаса води до намаляване 

количеството на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата. По същество 

котелът остава водогреен, запазват се и параметрите на водата, като не се променя 
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схемата на движение на водата, нагревните повърхности, спомагателните съоръжения, 

контролните и регулиращите органи на котела. 

 

„Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е представило обосновка по 

отношение на исканото изменение на лицензията за дейността производство на 

електрическа и топлинна енергия, в която посочва, че е извършено монтиране на 

предкамерна скарна пещ към енергиен котел ЕК-2, с мощност 5,7 MW, като целта е 

била да се замени част от основното гориво (кафяви въглища) с биомаса или RDF или 

смес от биомаса и RDF, и да се осигурят добри пазарни позиции, ефективност на 

производствения процес, продукт с оптимална себестойност и намаляване на 

емитираните замърсители в атмосферния въздух. 

Във връзка с това, са извършени следните дейности: изграден е закрит склад за 

биомаса към предкамерна скарна пещ; монтирана е система за транспорт на биомасата; 

подвързана е скарната пещ с ЕК 2 за включване на димните газове; подвързана е 

скарната пещ с въздуховода за подаване на предварително нагрят въздух към ЕК-2; 

подвързана е скарната пещ с транспортната лента за сгурия от ЕК-2 или с бункера за 

подаване на въглищен прах към ЕК-2; монтирана е смукателна вентилация в закрит 

склад за биомаса и подвързването й с въздуховодите за подаване на въздух към 

горивната камера на ЕК-2 и скарната пещ. 

Дружеството посочва, че с подаването на димните газове към ЕК-2 се постигат 

следните ползи: намалява се разхода на въглища в ЕК-2; подсигурява се пълно изгаряне 

на СО и на неизгорелите въглищни частици в димните газове на ЕК-2 и се редуцират 

емитираните замърсители; оползотворява се топлинната енергия на димните газове от 

скарната пещ (утилизация). 

В скарната пещ са обособени три работни зони: първата зона е за подготовка на 

горивото за запалване. Тя започва от горния край на скарата, където постъпва горивото. 

В нея то трябва да се нагрее и подсуши и в края на зоната да се запали, когато от него 

започват да се отделят т.н. „летливи вещества“, които обуславят по-лесното му 

запалване и горене с пламък. Поради характера на процесите, които протичат в първата 

зона тя се нуждае от по-малко въздух за горене и повече топлина за подсушаване на 

горивото. Поради сравнително ниската температура на подскарния въздух (до 100оС), 

за получаване на топлина за подсушаване на горивото може да се разчита главно на 

топлина от горещите газове, получени във втората зона на скарата. Затова посредством 

изградените сводове се предприемат мерки за тяхното насочване към предната част на 

скарата. Втората зона е зона на активното горене. Тя започва от зона, където горивото 

вече се е запалило и завършва с изгарянето на основната част от горивото. В края на 

тази зона горивния пласт постепенно изтънява и в края горенето е почти без пламък. 

Тази зона се нуждае от много въздух, за да с намалят загубите от физическо и 

химическо недоизгаряне на горивото. Получените горещи димни газове трябва да бъдат 

насочени към предната част на скарата, за да подпомогнат подсушаването и 

запалването на новопостъпващото гориво. Това се постига с изградения над зоната 

наклонен свод, който направлява димните газове към първата зона. Третата зона е 

наречена зона на догаряне. Тук трябва да изгорят коксовите частици останали в 

сгурията (шлака). Потребността на въздух за горене тук е малка. Подаването на повече 

въздух излишно увеличава коефициента на излишък на въздух в горивната камера и 

количеството на отнесената пепел с димните газове. 

Пещната камера е оформена като „камера от полуоткрит тип“. Това означава, че 

посредством едно стеснение, оформено от предния и задния наклонени сводове, пещта 

се разделя на две зони, които условно се наричат „горивна камера“ и „камера за 

догаряне“. Това е направено с цел в „горивната камера“ да се създадат по-благоприятни 

температурни условия за подсушаване, запалване и горене на нискокалоричното и 

влажно гориво. Втората зона - „камерата за догаряне“ осигурява достатъчно 
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пространство за догаряне на увлечени неизгоряли твърди частички и недоизгорелите 

газови компоненти в димните газове, които са напуснали „горивната камера“. 

За осигуряване на благоприятни топлинни условия за работа в различните зони 

на скарата се предприемат мерки за подходящо насочване на димните газове в 

горивната камера. Конструкцията на пещта позволява част от димните газове да се 

пренасочват към първа зона, където се подгрява и подсушава горивото основно. 

Процесът протича при температури от порядъка на 800 – 1300оС. Това е техника, с 

която се цели получаване на по-малко количество димни газове, минимизиране 

образуването на азотни оксиди, подобряване на ефективността на процеса. 

Скарната пещ напълно отговаря на препоръките за „Най-добри налични 

техники“ (НДНТ) по отношение на приложимостта на скарното изгаряне и осигуряване 

на две отделни системи на подаване на горивата (въглища и биомаса), поради 

различния им начин на обработка. Ръководството на „Топлофикация–Сливен–

инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е приело препоръчания в BREF документа подход за 

осигуряване на допълнително устройство, в което да се извършва горивния процес на 

биомасата. 

Изграденият закрит склад за биомаса към скарната пещ е осигурен с локална 

вентилационна смукателна аспирация, която е свързана с въздуховода за подаване на 

допълнителен въздух към скарната пещ и енергиен котел ЕК-2. По този начин се 

осигурява необходимото допълнително количество въздух за правилно протичане на 

горивния процес. Максималното количество биомаса, изгаряно в скарната пещ е до 

2,002 t/h. Предварителната подготовка на биомасата за осиуряване на оптимален 

горивен процес се извършва в самата скарна пещ. Максималното количество RDF, 

изгаряно в скарната пещ е до 0,93 t/h с калоричност 5 255 kcal/кg или 2,95 t/h с 

калоричност 3 105 kcal/кg и смес от биомаса и RDF е до 1,8 t/h. При работа на скарата 

разхода на въглища е до 13 t/h. 

При работа на скарната предамерна пещ и поддържането на горивния процес се 

подава 8 000 m3/h т.нар. „първичен“ подскарен въздух. Количеството му се регулира 

ръчно посредством клапи, в зависимост от протичането на горивния процес. Освен 

подаването на подскарен въздух се предвижда подаването над скарата в горивната 

камера на допълнително количество на „вторичен въздух“ – 7 до 10% от въздуха за 

горене – около 550 m3/h за постигане на по-ефективен горивен процес. При така 

избраната технология, е гарантирано, че в случаите когато се експлоатира 

предкамерната скарна пещ, към ЕК-2 ще се подава по-малко въздух, който не е 

достатъчен за изгарянето на 18 t/h въглища. Това води до задължително намаляване 

разхода на въглища в ЕК-2. 

Котелът продължава да работи кратко време на годишна база, но покрива 

върховите топлинни товари, при изключително ниски външни температури, когато 

топлопроизводството от комбинирано производство се явява недостатъчно. В този 

случай, се гарантира непрекъснатост и нормално топлоподаване, поддържа се 

необходимото качество на отопление, според индивидуалните нужди на клиентите. 

Дружеството заявява, че от реконструкцията до момента практиката показва, че КВГМ 

изпълнява предназначението си за покриване на върхови товари и няма нарушения и 

влошаване в качеството на топлоснабдяването. 

 

Технически данни за предкамерната скарна пещ 

Година на пуск, г. 2015 

Мощност, MW 5,7 

Разход на биомаса, t/h 2 

Разход на RDF, t/h 0,93-2,95 

Разход на биомаса и RDF, t/h 1,8 
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Предвид на това, че енергиен котел ЕПГ 2 и водогреен котел КВГМ са 

поднадзорни съоръжения с повишена опасност, за тяхната реконструкция, 

съгласно  

чл. 177, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се изисква предоставяне на 

положително становище от органите за технически надзор. В тази връзка, по 

отношение на реконструкцията на ЕК 2, дружеството е представило Удостоверение № 

17 от 26.11.2010 г., издадено от Регионален отдел „Инспекция за държавен технически 

надзор“ (РО ИДТН) – гр. Бургас, в което е посочено, че котелът (№ Ст ПК 0001), с 

топлинна мощност 50 MW, се намира след извършена реконструкция, извършена 

съгласно утвърденият проект, без забележки. Извършено е водно изпитване при 12 МРа 

налягане, при което не са констатирани остатъчни деформации и разрушаване на 

метала и котелът е оставен в работа при 9,6 MPa максимално работно налягане. По 

отношение на реконструкцията на водогреен котел КВГМ, дружеството е представило 

писмо с изх. № ТН07-00 от 29.5.2012 г. на РО ИДТН, гр. Стара Загора към Държавна 

агенция за метрологичен и технически надзор ведно с приложен заверен „Проект за 

реконструкция на котел КВГМ 100-150 от газомазутен на скарен с мощност до 20 

MW“, съгласуван без забележки. В писмото е посочено, че преди началото на 

единичните изпитания е следвало да се уведоми писмено ИДТН, сектор Сливен, за 

проверка. 

Също така, „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е представило и 

Протокол от 02.10.2014 г. относно: проведени режимни изпитания на котел ст. № 2 тип  

1В 160-100 (ЕПГ-2) след реконструкцията му и включване на предкамера за изгаряне на 

биомаса към котела, при входяща топлинна мощност под 50 MW (48 MW). От него е 

видно, че техническия съвет в състав определен със заповед на изпълнителния 

директор на топлофикационното дружество е направил съответните констатации и в 

заключение е приел, че котелът с предвключена камера може да работи стабилно, без 

стабилизиращо гориво, при входяща топлинна мощност под 50 MW. 

По отношение на техническото състояние на котел КВГМ, дружеството е 

представило ревизионен акт № 6 от 09.08.2012 г. на РО ИДТН, гр. Стара Загора, от 

който е видно, че котелът е бил технически изправен, годен за експлоатация след 

извършената реконструкция по съгласувания проект на „Тотема инженеринг“ ЕАД и се 

поддържа в добро техническо състояние, с ревизирани манометри и настроени 

предпазни устройства, което е видно от представения ревизионен акт № 8 от 01.02.2021 

г. на РО ИДТН Югоизточна България, гр. Бургас. 

По отношение спазването на нормативните изисквания за опазване на 

околната среда дружеството е представило Решение № 510-Н1-И0-А0/2018 г. на 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за издаване 

на Комплексно разрешително (КР) № 510-Н1/2018 г. по отношение на енергиен котел 

ЕК 1 тип 1-В-160/100, енергиен котел ЕК 2 тип 1-В-160/100 (с предкамерна скарна пещ) 

и водогреен котел КВГМ; Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г. и Решение № 510-Н1-И0-

А2/2021 г., с които решения е актуализирано КР № 510-Н1/2018 г.  

Също така, дружеството е представило: протокол № 1526Т от 08.08.2019 г. за 

извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от неподвижни източници по отношение на енергиен котел ЕК 2 с предкамерна скарна 

пещ с номинална топлинна мощност 48 MW, издаден от ЛИК „ЛИПГЕЙ“ към 

„Пехливанов инженеринг“ ООД. При измерванията е използвано следното гориво: 

въглища, биомаса и RDF. Протокол от изпитване № 1526Т/16.08.2019 г. и № 

1526Т/19.08.2019 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници; Протоколи № ВШ-279Т.1 от 17.12.2021 г. и от 17.01.2022 г. за 

извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от неподвижни източници по отношение на водогреен котел КВГМ с номинална 

топлинна мощност 19,5 MW. 
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Предвид гореизложеното, може да се направи извод, че извършените 

реконструкции с монтирана предкамерна скарна пещ с мощност 5,7 MW към 

енергиен котел ЕК-2, както и на водогреен котел КВГМ с частично променена 

горивна база водят до подобряване на ефективността на производствения процес и 

до намаляване количеството на емисиите вредни вещества, изпускани в 

атмосферата, поради използването на по-малки количества въглища. С 

наличните производствени съоръжения в централата, дружеството ще гарантира 

сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената 

топлинна енергия за нуждите на клиентите в гр. Сливен, при извършване на 

необходимите ремонтни дейности за осигуряване на безопасна експлоатация и 

спазване на допустимите норми на вредни вещества, съгласно актуализираното 

комплексно разрешително. 

 

Предвид извършените реконструкции в централата, собственост на 

„Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, общата инсталирана 

топлинна мощност се променя от 464,8 MW на 281,5 MW, а електрическата 

мощност остава непроменена – 30 MW. 

Приложение № 1 – „Описание на обекта с неговите технически и 

технологични характеристики“ следва да се измени като бъдат актуализирани 

данните за енергиен котел ЕПГ 2 и водогреен котел КВГМ по отношение на 

горивната база и топлинната мощност на централата. 

 

 От извършения анализ на предоставените от дружеството данни и обосновка за 

влиянието на извършените реконструкции на енергиен парогенератор ЕПГ2 и 

водогреен котел КВГМ върху приходите, разходите и финансовите показатели на 

дружеството е установено следното: 

 Източниците на финансиране са изцяло със собствени средства в общ размер на  

1 422 хил. лв. в т. ч. 865 хил. лв. за реконструкцията на ЕПГ 2 и 557 хил. лв. за 

реконструкцията на водогреен котел КВГМ, което е видно от представеното извлечение 

от инвентарна книга към 31.03.2022 г. Извършените реконструкции, при които е 

заменено част от основното гориво (кафяви въглища) с биомаса или RDF или смес от 

биомаса и RDF, води до намаляване на разходите за гориво, за СО2 квоти и други 

разходи за дейността. От приложената справка е видно, че разходите за гориво от 71 

840 хил. лв./година намаляват на 42 520 хил. лв./година, разходите за СО2 квоти 

намаляват от 37 120 хил. лв. на 17 920 хил. лв. на годишна база и други разходи за 

дейността от 15 хил. лв. на 13 хил. лв., при относително запазване на приходите от 

производство на топлинна и електрическа енергия в размер на 44 400 хил. лв. 

  

 В резултат на гореизложеното, след извършените реконструкции на ЕПГ 2 и 

КВГМ, дружеството реализира положителен финансов резултат в размер на  

1 880 хил. лв. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Р. Наков. Административното производство е образувано по подадено 

от „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД заявление за изменение на 

лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено 

на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 1 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 
Заявлението на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е по отношение на 

естеството на използваните първични енергийни източници и/или 

енергопреобразуващата технология, което е основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗЕ. 

Лицензиантът има право да поиска изменение на лицензията по отношение естеството 
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на първичните енергийни източници, които се използват, и/или енергопреобразуващата 

технология, когато това води до повишаване на ефективността при използване на 

енергията и енергийните ресурси или до намаляване на вредното въздействие върху 

околната среда. В тази връзка, „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е 

представило Приложение № 1 към лицензията – „Описание на обекта с неговите 

технически и технологични характеристики“, така както се предлага да бъде изменено. 

В случая изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, не води до 

изменение на вида на лицензията, която остава лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, а само ще доведе до актуализиране на 

приложението към лицензията, в което се съдържа описанието на обекта, с който се 

осъществява лицензионната дейност, с неговите технически и технологични 

характеристики. „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е обосновало 

исканото изменение с актуализирано Комплексно разрешително, издадено от 

Изпълнителна агенция по околна среда, в което са включени условията, по които ще 

осъществява лицензионната дейност чрез енергиен котел ЕК 2 с предкамерна скарна 

пещ и за водогреен котел КВГМ с биомаса. 

По същество дружеството е поискало изменение на лицензията по отношение на 

енергиен парогенератор ЕПГ 2 с промяна на горивната база с добавяне на RDF/биомаса 

или смес от двете горива, заедно с въглищата. Също така и по отношение на промяна на 

горивната база за водогреен котел – тип КВГМ, с номинална мощност 19,5 MW, с 

гориво биомаса и въглища. Изменението е обосновано с постигане на подобряване на 

показателите за вредни емисии, като се оползотворява топлинната енергия от димните 

газове от скарната пещ чрез утилизация.  

В доклада подробно са представени извършваните от дружеството дейности. 

Предкамерната скарна пещ е мощност 5,7MW. Техническите показатели са 

представени в таблица на стр. 5 от доклада. Скарната пещ отговаря на препоръките за 

„Най-добри налични техники“ по отношение на приложимостта на скарното изгаряне и 

осигуряване на две отделни системи на подаване на горивата (въглища и биомаса). 

Предвид на това, че енергиен котел ЕПГ 2 и водогреен котел КВГМ са поднадзорни 

съоръжения с повишена опасност, за тяхната реконструкция, съгласно чл. 177, ал. 4 от 

Закона за устройство на територията се изисква предоставяне на положително 

становище от органите за технически надзор. В тази връзка дружеството е представило 

Удостоверение от Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – гр. 
Бургас. По отношение на реконструкцията на водогреен котел КВГМ, дружеството е 

представило писмо на РО ИДТН, гр. Стара Загора, с което са заверили „Проект за 

реконструкция на котела от газомазутен на скарен с мощност до 20 MW“, съгласуван 

без забележки.  

„Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД е представило и Протокол от 

проведени режимни изпитания на котел. По отношение на техническото състояние на 

котел КВГМ, дружеството е представило ревизионни актове. 

По отношение спазването на нормативните изисквания за опазване на околната 

среда дружеството е представило Решение на Изпълнителна агенция по околна среда за 

издаване на Комплексно разрешително, както и протоколи за извършени собствени 

измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 

източници. Предвид гореизложеното, може да се направи извод, че извършените 

реконструкции с монтирана предкамерна скарна пещ с мощност 5,7 MW към енергиен 

котел ЕК-2, както и на водогреен котел КВГМ с частично променена горивна база 

водят до подобряване на ефективността на производствения процес и до намаляване 

количеството на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата, поради 

използването на по-малки количества въглища. С наличните производствени 

съоръжения в централата, дружеството ще гарантира сигурността, непрекъснатостта, 

ефективността и качеството на произведената топлинна енергия за нуждите на 
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клиентите в гр. Сливен, при извършване на необходимите ремонтни дейности за 

осигуряване на безопасна експлоатация и спазване на допустимите норми на вредни 

вещества, съгласно актуализираното комплексно разрешително. 

Предвид извършените реконструкции в централата, собственост на 

„Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, общата инсталирана топлинна 

мощност се променя от 464,8 MW на 281,5 MW, а електрическата мощност остава 

непроменена – 30 MW. 

Приложение № 1 – „Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики“ следва да се измени като бъдат актуализирани данните за енергиен 

котел ЕПГ 2 и водогреен котел КВГМ по отношение на горивната база и топлинната 

мощност на централата. 

В резултат на гореизложеното, след извършените реконструкции на ЕПГ 2 и 

КВГМ, дружеството ще реализира положителен финансов резултат в размер на 1 880 

хил. лв. 

Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 и от Закона за енергетиката, работната група предлага КЕВР да обсъди 

следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за 

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

търговска регистрация „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД или други 

упълномощени от тях представители на дружеството. 

Р. Наков отбеляза, че Приложение №1 към лицензията е пропуснато да бъде 

представено и ще бъде представено допълнително. 

И. Н. Иванов каза, че ще се представи при окончателното подписване на 

решението на Комисията. 

И. Н. Иванов насрочи провеждане на откритото заседание за разглеждане на 

доклада по т.1 на 11.08.2022 г. от 10:10 ч. Председателят подложи на гласуване проекта 

на решение с направеното допълнение. 
 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 и от Закона за енергетиката, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 г. от 

„Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД за изменение на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 на 11.08.2022 г. от 10:10 ч. в зала IV в 

сградата на КЕВР, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

по търговска регистрация „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ 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. 
 

 



 

22 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

В заседанието по точка втора участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за), от които два гласа 

(Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 

от 05.05.2022 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 

05.05.2022 г. от „Топлофикация София“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-032-03 от 

15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, на 

основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 

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

Дружеството е поискало изменение на лицензията по отношение на енергийния обект, 

във връзка с въвеждане в експлоатация на модернизиран турбогенератор № 3 в ТЕЦ 

„София Изток“. 

Със Заповед № З-E-1055 от 31.05.2022 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в 

заявлението и приложенията към него. 

След преглед на постъпилото заявление, с писмо с изх. № E-ЗЛР-И-1013 от  

30.06.2022 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи допълнителна 

информация и документи, които са предоставени с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-1013 от 

11.07.2022 г. 

 

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

От извършена служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието, се установява, че „Топлофикация 

София“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. 

„Топлофикация София“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 831609046, 

със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община 

Столична, гр. София, 1680, район Красно село, ул. „Ястребец“ № 23 Б. Дружеството е с 

предмет на дейност: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, 

производство на електрическа и топлинна енергия, дейности по третиране на отпадъци 

и други дейности, обслужващи основните. „Топлофикация София“ ЕАД е с 

двустепенна система на управление – надзорен и управителен съвет и се представлява 

от Александър Славчев Александров, в качеството му на изпълнителен директор и от 

Ивайло Ивов Епитропов, в качеството му на председател на управителния съвет. 

Капиталът на дружеството е в размер на 107 648 905 лв., разпределен в 107 648 905 

поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала e 

Столична община. 

 

„Топлофикация София“ ЕАД е титуляр на следните лицензии: 
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- лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна 

енергия“, изменена с Решение № И1-Л-031-02 от 13.06.2005 г. С Решение № И2-Л-031 

от 29.03.2010 г. е продължен срокът на лицензията с 10 (десет) години; 

- лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ за срок от 20 години, изменена с Решение № И3-Л-

032 от 10.10.2011 г., с Решение № И4-Л-032 от 28.08.2015 г., с Решение № И5-Л-032 от 

22.12.2015 г., с Решение № И6-Л-032 от 21.06.2016 г. и с Решение № И7-Л-032 от 

28.02.2019 г.; 

- лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна 

енергия“ на територия в град София за срок от 20 години, изменена с Решение № И1-Л-

033-05 от 23.04.2007 г. и с Решение № И2-Л-033 от 12.12.2011 г.; 

- лицензия № Л-468-15 от 27.04.2016 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ за срок от 10 г. 

С решение № И8-Л-032 от 25.09.2020 г. на КЕВР, сроковете на лицензиите за 

производство на топлинна енергия, за производство на електрическа и топлинна 

енергия и за пренос на топлинна енергия са продължени с 25 (двадесет и пет) години, 

считано от 16.12.2020 г. 
 

С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 г. дружеството е 

направило искане за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ във връзка с въвеждане в 

експлоатация на модернизиран турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“. 

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който 

производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на 

лицензианта. По силата на чл. 51, ал. 5 от ЗЕ и чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът 

може да поиска изменение на лицензията в случаите по чл. 62, ал. 1 от НЛДЕ при 

съществено изменение на обстоятелствата при упражняване на лицензионната дейност, 

както и по отношение на естеството на първичните енергийни източници, които се 

използват, и/или на енергопреобразуващата технология, когато това ще доведе до 

повишаване на ефективността при използване на енергията и енергийните ресурси 

и/или до намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Лицензиантът по 

същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се 

извършва лицензионната дейност. Модернизацията на турбогенератор № 3 в ТЕЦ 

„София Изток“, представляващ основно съоръжение за изпълнение на лицензионната 

дейност по производство на електрическа и топлинна енергия, налага изменение на 

лицензията по отношение на енергийния обект, за който е издадена. На основание чл. 

49, ал. 1, т. 8 от НЛДЕ лицензията съдържа обекта, чрез който се извършва 

лицензионната дейност. 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 от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита 

за изменение на лицензията. В тази връзка, „Топлофикация София“ ЕАД е представило 

актуализирано Приложение № 1 – „Описание на обекта с неговите технически и 

технологични характеристики“, така както се предлага да бъде изменено. 

В случая изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, не 

води до изменение на вида на лицензията, която остава лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, 

а единствено до актуализиране на приложението към лицензията, в което се съдържа 

описанието на обекта, с който се осъществява лицензионната дейност, с неговите 

технически и технологични характеристики. 
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За удостоверяване на вещните си права върху модернизирания турбогенератор 

№ 3 в ТЕЦ „София Изток“, чрез който ще се осъществява дейността, дружеството е 

представило Договор № EBRD 6/14 „Модернизация на турбоагрегат ТГ-3 в ТЕЦ 

„София Изток“ с нова противоналегателна турбина“ от 17.01.2019 г., със страни 

„Топлофикация София“ ЕАД и Consortium Siemens Energy S.R.O and Siemens Energy 

EOOD, c водещ в консорциума Siemens Energy s.r.o, Чешка република и член на 

консорциума Siemens Energy EOOD, България, консорциум, учреден съгласно законите 

на Република България; Анекс № 1 от 15.12.2021 г. към договора; Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа от 15.04.2022 г. (образец № 15) и 

Разрешение за ползване на строежа № СТ-05-353 от  

05.07.2022 г. С посочения договор „Топлофикация София“ ЕАД е възложило на 

Consortium Siemens Energy S.R.O and Siemens Energy EOOD проектирането, 

изработката, изпитването, доставката, монтажа, завършването и пускането в 

експлоатация на модернизацията на турбоагрегат ТГ 3 в ТЕЦ „София изток“ с нова 

противоналегателна турбина. Съобразно представените документи, „Топлофикация 

София“ ЕАД е придобило собствеността върху изградените и въведени в експлоатация 

съоръжения. 

 

С Решение № И8-Л-032 от 25.09.2020 г., по т. 3, Комисията е одобрила 

актуализирани приложения към лицензиите на „Топлофикация София“ ЕАД, в т. ч. 

Приложение № 1 „Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики“ към лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия, 

от което е видно, че инсталираната електрическа мощност на ТЕЦ „София Изток“ 

е била 166,849 MW, а топлинната мощност е била 1 872,0 MW, със следните 

производствени съоръжения: 

- енергийни парогенератори – ПГ № 1, ПГ № 2, ПГ № 3, ПГ № 4, тип 1В-220-96, 

пуснати в експлоатация в периода 1964 г. – 1968 г. с номинално паропроизводство 220 

t/h, номинално налягане на прегрята пара 9,6 МРа и температура на прегрята пара 

540оС.  

- енергийни парогенератори – ПГ № 5, ПГ № 6 и ПГ № 7, тип ПК 220, пуснати в 

експлоатация в периода 1988 г. – 1989 г., с номинално паропроизводство 220 t/h, 

номинално налягане на прегрята пара 13,53 МРа и температура на прегрята пара 535оС. 

- турбогенератори – ТГ № 1 и ТГ № 2, тип VPТ30-90/10/1,2, пуснати в 

експлоатация 1964 г. и номинална мощност на генераторите по 30 MW всеки от тях. 

- турбогенератори – ТГ № 4, тип SST-300 CE2L/V36S, пуснат в експлоатация 

2017 г. и номинална мощност на генератора 40,849 MW и ТГ № 5, тип PR68/66-

130/10/0,8, пуснат в експлоатация 1988 г. и номинална мощност на генератора 66 MW. 

- водогрейни котли – ВК № 1 до ВК № 8, тип ВК 100, пуснати в експлоатация в 

периода 1974 г. – 1982 г. с номинална топлинна мощност 116,3 MW всеки от тях. 

Със заявлението от 05.05.2022 г. „Топлофикация София“ ЕАД е представило 

актуализирано Приложение № 1 към лицензията за производство на електрическа и 

топлинна енергия, с което се предлага промяна по отношение на енергийния обект, в 

частта касаеща ТЕЦ „София Изток“, с промяна на инсталираната електрическа 

мощност от 166,849 MW на 205,349 MW и на топлинната мощност от 1 872,0 MW 

на 2 014,4 MW, поради въвеждането в експлоатация на модернизиран турбогенератор 

№ 3 в ТЕЦ „София Изток“ (ТГ № 3). 

„Топлофикация София“ ЕАД е представило обосновка по отношение на 

исканото изменение на лицензията за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, в която се посочва следното: 

Във връзка с изпълнение на инвестиционната програма на „Топлофикация 

София“ ЕАД, одобрена с Решение № БП-2 от 21.01.2015 г. на КЕВР, в ТЕЦ „София 

Изток“ е изпълнен проект за модернизация на турбогенератор ст. № 3 (ТГ № 3), с който 
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се цели да бъдат постигнати критериите за високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия. Дружеството посочва, че 

модернизираната ТГ № 3 от кондензационна турбина, с топлофикационен 

пароотбор в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за 

топлофикационни цели е с постигната топлинна мощност в бойлер-кондензатора 

над 90 MW и електрическа мощност на генератора 38,509 MW. 

Реконструкцията и модернизацията на ТГ № 3 се явява заместваща мощност на 

ТГ № 3, която е изведена от експлоатация с Решение № И6-Л-032 от 21.06.2016 г. на 

КЕВР, поради незадоволително техническо състояние и цели по-добра ефективност при 

комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия. Модернизираната 

ТГ № 3 се инсталира към съществуващите електро и топлотехнически съоръжения. 

Изнасянето на електрическата енергия към електропреносната мрежа ще се 

осъществява чрез трансформатор № 3 и ще се отчита от средство за търговско 

измерване, собственост на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

Дружеството заявява, че целта е да се обезпечи приемствеността на 

съоръженията и непрекъснатостта на комбинираното производство, с оглед 

задълженията на енергийното предприятие, съгласно чл. 69 от ЗЕ. Промяната на типа 

на турбината ще доведе до: 

- постигане на критериите за високо ефективно комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия; 

-по-голяма икономичност на комбинирания цикъл; 

- повишаване дела на произведената топлинна енергия по комбиниран начин; 

- увеличаване на разполагаемата електрическата мощност; 

- намаляване собствените нужди на електрическа енергия; 

- използването на съвременна система за автоматизация и управление на 

технологичните процеси и подобряване условията за безопасен труд. 

Изпълнението на лицензионната дейност с новата инсталация (ТГ № 3) ще 

доведе до повишаване на ефективността при производството на топлинна и 

електрическа енергия, като произведената комбинирана енергия ще отговаря на 

нормативните изисквания съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 

г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия, а именно КПД≥75% и ΔF≥10%, 

което показва, че работата на ТГ № 3 води до спестяване на повече от 10% първично 

гориво, респективно и до намаляване на генерираните емисии на парникови газове от 

площадката на ТЕЦ „София изток“ за единица енергия. Също така модернизацията на 

ТГ-3 ще допринесе и за опазване на околната среда. 

Дружеството посочва, че включването на новата инсталация в Приложение № 1 

към лицензията и работата с нея е от изключително значение за дружеството, поради 

по-ниските специфични разходи за гориво, с които се произвежда високоефективно 

комбинирано производство.  

Към заявлението за изменение на лицензията е представен Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа от 15.04.2022 г. (образец № 15), с който 

е прието, че строежът е изпълнен съгласно одобрения инвестиционен проект, 

разрешението за строеж, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) и че наличната строителна документация в 

достатъчна степен характеризира изпълненото строителство. 

„Топлофикация София“ ЕАД посочва, че всички строително монтажни работи са 

завършени, всички необходими, съгласно нормативната уредба, проби, изпитания и 

изпитвания са изпълнени и протоколите за тях са надлежно оформени. 

Турбогенераторът и спомагателните съоръжения към него са монтирани в действащата 

топлоелектрическа централа, като е осигурено спазването на изискванията за безопасни 

и здравословни условия на труд.  
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Дружеството заявява, че персоналът, който ще обслужва съоръжението е обучен 

за работа и запознат с инструкциите за експлоатация, като е извършена проверка на 

знанията на служителите. Нормативните изисквания за техническа експлоатация са 

спазени, като са проведени необходимите изпитания на новите съоръжения, а тези за 

които се изисква са технически освидетелствани. Проведени са 72-часови проби и е 

издадено разрешение за ползване по реда на ЗУТ. 

Дружеството посочва, че внедряването в експлоатация на новата турбина ще 

замести по-ниско ефективни мощности и ще се отрази в намаление на разходите за 

гориво при относително запазване на приходите от електроенергия.  

Дружеството счита, че с въвеждането в експлоатация на инсталацията в ТЕЦ 

„София Изток“ няма да настъпят изменения по отношение на контролираните 

параметри на околната среда. Промяната на капацитета на инсталацията е в границите 

на капацитета на инсталацията, определен с действащото комплексно разрешително, тя 

ще работи с действащите към момента горивни инсталации и за нея не се налага 

преразглеждане на комплексното разрешително, предвид определението по §1, т. 41 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Предвид на това, че съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ строежите от първа, втора и 

трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, 

издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и 

по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, „Топлофикация София“ ЕАД е представило: Разрешение за 

ползване № СТ-05-353 от 05.07.2022 г., издадено от Дирекция за национален 

строителен контрол, ведно с Протокол за установяване годността за ползване на 

строежа (образец № 16). 

 

По отношение спазването на нормативните изисквания за опазване на 

околната среда, дружеството е представило писмо с изх. № 26-00-10475 от 05.01.2015 

г. от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – София относно: 

инвестиционно предложение за „Модернизация на турбогенератори ТГ3 и ТГ 4 в ТЕЦ 

„София Изток“, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.143, район 

„Искър“, Столична община“. От писмото по т. І, е видно, че при предвидената 

модернизация на ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ София Изток не би могло да се очаква 

значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на 

околната среда, предвид на което от РИОСВ-София не намират основание за 

провеждане на процедура по реда на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС и чл. 31, ал. 1 от 

Закона за биологичното разнообразие. По т. ІІ, относно изискванията на глава седма, 

раздел ІІ „Комплексни разрешителни“ на ЗООС – преди реализацията на 

инвестиционното предложение „Топлофикация София“ ЕАД е следвало да предприеме 

действия по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС и да представи информация 

съгласно  

чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 

в Министерство на околната среда и водите. 

По отношение стойността на турбоагрегата и осигуреното финансиране, 
дружеството е посочило, че стойността на ТГ-3 е в размер на 9 215 580,30 € без ДДС, 

съгласно подписан допълнителен Анекс № 1 от 15.12.2021 г. към Договор № EBRD 

6/14 от 17.01.2019 г., между „Топлофикация София“ ЕАД и Consortium Siemens Energy 

S.R.O and Siemens Energy EOOD. Финансирането е в съотношение собствени към 

привлечени средства: 62/38, или от „Топлофикация София“ ЕАД – 5 715 580 евро без 

ДДС и от Европейска банка за възстановяване и развитие – 3 500 000 € без ДДС. 

 

Предвид гореизложеното, може да се направи извод, че извършената 

модернизация на ТГ № 3 в ТЕЦ „София Изток“ с промяна от кондензационна турбина с 
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топлофикационен пароотбор в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за 

топлофикационни цели ще доведе до повишаване на ефективността на производствения 

процес, като произведената комбинирана енергия ще отговаря на нормативните 

изисквания съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за 

определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия, а именно КПД≥75% и ΔF≥10%, 

което показва, че работата на ТГ № 3 ще води до спестяване на повече от 10% 

първично гориво, респективно и до намаляване на генерираните емисии на парникови 

газове от площадката на ТЕЦ „София изток“ за единица енергия, при намаляване на 

разходите и относително запазване на приходите от електроенергия и съответно ще 

допринесе и за опазване на околната среда. 

Предвид извършената модернизация на ТГ № 3 в ТЕЦ „София Изток“, 

инсталираната топлинна мощност в ТЕЦ „София Изток“ се променя от 1 872,0 MW на 2 

014,4 MW, а електрическата мощност се променя от 166,849 MW на 205,349 MW. В 

тази връзка, „Топлофикация София“ ЕАД ще експлоатира производствени мощности с 

обща топлинна мощност – 3 337,4 MW и електрическа мощност 277,349 MW. 

 

Приложение № 1 към Лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация София“ ЕАД – 

„Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“ следва да 

се измени в частта по т. ІІ относно ТЕЦ „София Изток“, като в т. 1 „Основни данни за 

централата“ се промени инсталираната електрическа и топлинна мощност, така както е 

посочено по-горе, в т. 2.2. „Турбогенератори“ се добави „ТГ № 3“ и в т. 2.3. 

„Електрически генератори“ се добави „Г № 3“ със съответните им технически 

параметри, така както са предоставени от дружеството. 

 

Изказвания по т.3.: 

Докладва Р. Наков. Административното производство е образувано по заявление 

от „Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“, подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Дружеството е поискало изменение на 

лицензията по отношение на енергийния обект във връзка с въвеждане в експлоатация 

на модернизиран турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“. Лицензиантът може да 

поиска изменение на лицензията в случаите по чл. 62, ал. 1 от НЛДЕ при съществено 

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

отношение на естеството на първичните енергийни източници, които се използват, 

и/или на енергопреобразуващата технология, когато това ще доведе до повишаване на 

ефективността при използване на енергията и енергийните ресурси или до намаляване 

на вредното въздействие върху околната среда. За удостоверяване на вещните си права 

върху модернизирания турбогенератор № 3 „Топлофикация София“ ЕАД е представило 

Договор, сключен с Европейска банка за възстановяване и развитие. Инсталираната 

електрическа мощност е била 166,849 MW, а топлинната е била 1 872,0 MW. След 

въвеждането в експлоатация на модернизирания турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София 

Изток“ инсталираната електрическа мощност се променя от 166,849 MW на 205,349 

MW, а на топлинната мощност от 1 872,0 MW на 2 014 MW. За въвеждането в 

експлоатация дружеството е представило подробна обосновка. Посочва се, че  

модернизираният турбогенератор № 3 от кондензационна турбина с топлофикационен 

пароотбор в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за топлофикационни 

цели е с постигната топлинна мощност в бойлер-кондензатора над 90 MW и 

електрическа мощност на генератора 38,509 MW. Целта е да се обезпечи 

приемствеността на съоръженията и непрекъснатостта на комбинираното производство, 
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с оглед задълженията на енергийното предприятие, съгласно чл. 69 от ЗЕ. 

Реконструкцията и модернизацията на ТГ № 3 се явява заместваща мощност на ТГ № 3, 

която е изведена от експлоатация с Решение на КЕВР от 2016 г. 

„Топлофикация София“ ЕАД е представила Разрешение за ползване от 

05.07.2022 г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол, ведно с 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16). 

По отношение на спазването на нормативните изисквания за опазване на 

околната среда, дружеството е представило писмо от Регионална инспекция по околна 

среда и водите (РИОСВ) – София, от което е видно, че от въвеждането на предвидената 

модернизация на ТГ3 не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие 

върху компонентите и факторите на околната среда, предвид на което от РИОСВ-

София не намират основание за провеждане на процедура по реда на чл. 93, ал. 1, т. 3 

от ЗООС и чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

Предвид гореизложеното, може да се направи извод, че извършената 

модернизация на ТГ № 3 в ТЕЦ „София Изток“ с промяна от кондензационна турбина с 

топлофикационен пароотбор в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за 

топлофикационни цели ще доведе до повишаване на ефективността на производствения 

процес, като произведената комбинирана енергия ще отговаря на нормативните 

изисквания съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за 

определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия, а именно КПД≥75% и ΔF≥10%, 

което показва, че работата на ТГ № 3 ще води до спестяване на повече от 10% 

първично гориво, респективно и до намаляване на генерираните емисии на парникови 

газове от площадката на ТЕЦ „София изток“ за единица енергия, при намаляване на 

разходите и относително запазване на приходите от електроенергия и съответно ще 

допринесе и за опазване на околната среда. 

Предвид извършената модернизация на ТГ № 3 в ТЕЦ „София Изток“, 

инсталираната топлинна мощност в ТЕЦ „София Изток“ се променя от 1 872 MW на 2 

014 MW, а електрическата мощност се променя от 166,849 MW на 205,349 MW. В тази 

връзка „Топлофикация София“ ЕАД ще експлоатира производствени мощности с обща 

топлинна мощност 3 337,4 MW и електрическа мощност 277,349 MW. 

Приложение № 1 към Лицензията за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ следва да се измени като се актуализират данните, така както е 

посочено по-горе. В т. 2.2. „Турбогенератори“ се добави „ТГ № 3“ и в т. 2.3. 

„Електрически генератори“ се добави „Г № 3“ със съответните им технически 

параметри, така както са предоставени от дружеството. 

Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага 

КЕВР да обсъди следните решения: 

 1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за 

разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

търговска регистрация „Топлофикация София“ ЕАД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

И. Н. Иванов насрочи провеждане на откритото заседание за разглеждане на 

доклада по т.1 на 11.08.2022 г. от 10:20 ч. Председателят подложи на гласуване проекта 

на решение с направеното допълнение. 
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Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 и от Закона за енергетиката, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 г. от 

„Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 на 11.08.2022 г. от 10:20 ч. в зала IV в 

сградата на КЕВР, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

по търговска регистрация „Топлофикация София“ 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 на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за), от които два гласа 

(Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно Годишен доклад до Европейската 

комисия и до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори относно 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието 

на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 26 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) публикува годишен доклад за 

дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването 

и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно 

функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия (АСРЕ) и Европейската комисия (ЕК). Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 

24 от ЗЕ, Комисията предоставя на компетентните институции на Европейския съюз 

информацията, предвидена в правото на Европейския съюз. 

Съгласно чл. 59, ал. 1, б. „и“ от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на 

електроенергия (Директива (ЕС) 2019/944) и чл. 41, ал. 1, б. „д“ от Директива 

2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите 

правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО 

(Директива 2009/73/ЕО), КЕВР има задължението да докладва ежегодно за дейността 

си и изпълнението на задълженията си пред релевантните органи на държавите членки, 

пред АСРЕ и ЕК. 

Със Заповед № З-Е-1048 от 18.05.2022 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група. В изпълнение на поставената с цитираната заповед задача, е 

изготвен проект на годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните 
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регулатори и до Европейската комисия относно дейността на КЕВР за 2020 г. във 

връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ, в 

съответствие с изискванията чл. 59 от Директива (ЕС) 2019/944 и чл. 41 от Директива 

2009/73/ЕО.  

 

Изказвания по т.4.: 

Докладва М. Трифонов, който представи доклада в частта „Електроенергетика“. 

През 2021 г. усилията на регулатора в сектора са били насочени към смекчаване на 

последиците от драстичния скок на цените на електрическата енергия на свободен 

пазар, започнал през второто полугодие на 2021 г. В ценовите си решения Комисията е 

продължила да прилага балансиран подход и не е допуснала резки ценови изменения. 

През 2021 г. средно претегленото повишение на общите цени на електрическата 

енергия за битови клиенти на регулиран пазар възлиза на 4,40%. Утвърдени са средно с 

16,23% по-високи цени на топлинната енергия, в сравнение със сезон 2020-2021 г. 

За да не бъдат недопуснати финансови загуби за доставчиците на балансираща 

енергия поради участието им в регулирането, Комисията е възприела нов подход при 

определянето на пределната цена за сключване на сделките. Цените на тази енергия е 

обвързана както с постигнатите почасови цени на електрическата енергия на пазара 

„ден напред“, така и с регулираната цена на производителите, участващи в микса на 

обществения доставчик. 

В областта на контролната дейност през 2022 г. Комисията ще продължи 

дейността по одобряване на общи условия на енергийни дружества с цел привеждането 

им в съответствие с промените в нормативната уредба. В съответствие с установената 

практика регулаторът ще извършва проверки по всеки получен сигнал за нарушение на 

лицензионни задължения и разглеждането на жалби на потребителите срещу 

лицензианти. 

Подробни данни за състоянието на пазара са представени в доклада. Тези данни 

се припокриват с данните, приети от Комисията във връзка с доклада за дейността на 

КЕВР. 

М. Димитров представи доклада в частта „Природен газ“. Докладът е изготвен 

съгласно представената структура на Съвета на енергийните регулатори. Посочени са 

основните проблеми на пазара на природен газ през отчетната година и е отчетено 

издаването на двете лицензии за организиран борсов пазар на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 

и „Българска енергийна търговска платформа“ АД. Отчетен е значителният брой 

издадени лицензии за дейността търговия с природен газ – 44 бр. на търговци през 2021 

г. Издадена е лицензия на „Ай Си Джи Би“ АД за дейността „пренос на природен газ“ 

по газопровода IGB – изключително важен газопровод, който следва да заработи и 

осигури доставки на природен газ към България. Отчетени са основните приоритети на 

Комисията през 2021 г., насочени към обезпечаване сигурността на доставките, 

осигуряване на ликвиден и конкурентен пазар на природен газ, развитие на 

газопреносната инфраструктура на страната. Отчетено е, че на пазарите на природен 

газ в България през 2021 г. природен газ се осигурява все още от един доставчик – от 

Газпром и впоследствие от „Булгаргаз“ ЕАД. Отчетено е, че през 2021 г. са започнали, 

макар и малки количества, доставки от Азербайджан по договора между „Булгаргаз“ 

ЕАД и Азербайджанската компания. Разгледана е информация по отношение 

изпълнението на мрежовите кодекси от КЕВР и от „Булгартрансгаз” ЕАД, кодекси за 

разпределение на капацитети, за балансиране, за оперативна съвместимост. Докладът 

съдържа актуална информация за изградената от „Булгартрансгаз” ЕАД газопреносна 

мрежа, като дължината й е 3 276 км. Съдържа се информация за пренесените 

количества от „Булгартрансгаз“ ЕАД природен газ за вътрешния пазар и за износ извън 

територията на Р България, които възлизат на 137 208 хил. MWh.  

Докладът съдържа подробна информация за пазарите на едро и дребно, както и 
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за дейността на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД. „Булгаргаз“ ЕАД през 2021 г. 

основните количества, които е осигурил за обезпечаване на неговите клиенти, са 98% - 

малък процент от местен добив. Представена е информация за структурата на 

потреблението на „Булгаргаз“ ЕАД, като най-голям дял от доставките се държи от 

сектор Енергетика, сектор химия, газоразпределителни дружества и т.н. 

В доклада е направено сравнение на цените за продуктите „ден напред“ и „в 

рамките на деня“ на борсите в България, Унгария и Румъния. От графиките се вижда 

една конкурентна цена в България. По отношение на пазара на дребно е представена 

информация за клиентите на пазара. Това са 247 бр. присъединени клиенти към 

газопреносната мрежа, както и 8156 небитови клиенти и 138 087 битови клиенти, 

присъединени клиенти към съответната газоразпределителна мрежа. Отчетена е 

необходимата инфраструктура за разпределение на природен газ в страната, която все 

още е в процес на изграждане. Изградената през 2021 г. мрежа е 162 км, а общата 

дължина на мрежата в страната към 2021 г. е 5 461 км.  

Докладът съдържа информация по отношение на защитата на потребителите и 

предоставянето на информация от енергийните предприятия към своите клиенти по 

отношение на смяната на доставчика, по отношение на подаването на жалби и 

разглеждане на спорове. Броят на подадените жалби за 2021 г. в Комисията за сектор 

Природен газ е нисък – 23 бр. жалби на клиенти срещу дружества. Представена е 

информация за използването на интелигентни разходомери на клиенти, присъединени 

към ГРМ, като се наблюдава значително увеличаване през 2021 г. спрямо 2020 г. (близо 

100% увеличение) През 2021 г. наброяват 14 316 бр. 

Посочена е информация относно сигурността на доставките на природен газ, 

като е отчетен фактът, че компетентен по този въпрос е Министерството на 

енергетиката. 

Ю. Войнов представи дейността на дирекция „Мониторинг и контрол по 

изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011“. През 2021 г. дейността е свързана 

основно с промяна на прилагането на решенията, свързани с Регламент (ЕС) № 1227 и 

ЗЕ. На заседание на Комисията с решение по протокол № 4R от 8.04.2021 г. е приета 

Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за 

енергетиката, която влиза в сила от датата на нейното обнародване в „Държавен 

вестник". В същия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани Правила за достъп до 

преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 

1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, 

търговска или друга защитена от закон тайна, приети на заседание на Комисията с 

решение по протокол № 4R от 8.04.2021 г. С приемането на посочените два 

подзаконови нормативни акта е завършен целия нормативен комплекс, необходим за 

осъществяване от Комисията на мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент 

(ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 2011 г. относно 

интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро, наред със Закон за 

изменение и допълнение на ЗЕ и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.  

М. Трифонов каза, че работната група предлага на Комисията да вземе следните 

решения: 

1. Да приеме доклада на работната група; 

2. Да приеме годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните 

регулатори и до Европейската комисия относно дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и 

природен газ за 2021 г.; 

3. Докладът по т. 2 да бъде изпратен на Агенцията за сътрудничество на 

енергийните регулатори и на Европейската комисия. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 
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решение. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 26 от Закона за 

енергетиката, чл. 59, ал. 1, б. „и“ от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент 

и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на 

електроенергия и чл. 41, ал. 1, б. „д“ от Директива 2009/73/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на 

природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, и чл. 43, ал. 6, изр. първо, предл. 

първо от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно Годишен доклад до Европейската комисия и до 

Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори относно дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния 

пазар на електроенергия и природен газ; 

2. Приема Годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните 

регулатори и до Европейската комисия относно дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и 

природен газ за 2021 г.; 

3. Докладът по т. 2 да бъде изпратен на Агенцията за сътрудничество на 

енергийните регулатори и на Европейската комисия. 
 

В заседанието по точка четвърта участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за), от които два гласа 

(Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

И. Н. Иванов попита И. Георгиева в какъв срок докладът ще бъде изпратен. 

И. Георгиева отговори, че след вземане на решение, докладът ще бъде 

публикуван на интернет страницата на Комисията и изпратен в pdf формат на 

Съвета на енергийните регулатори. Преди това председателят трябва да подпише 

предисловието. 
 

 

По т.5. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1060 от 

28.07.2022 г., подадено от „Булгаргаз“ ЕАД, за издаване на разрешение за 

извършване на сделки на стойност повече от десет на сто от активите на 

лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет, установи 

следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1060 от 28.07.2022 г. от „Булгаргаз“ ЕАД, с което на 

основание чл. 92, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ) дружеството е поискало да му бъде издадено 

разрешение за извършване на сделки на стойност повече от десет на сто от активите на 

лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет. 
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Във връзка с горното, със Заповед № З-Е-1105 от 01.08.2022 г. на председателя 

на КЕВР е сформирана работна група със задача да извърши проучване и анализ на 

данните и документите, съдържащи се в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя, 

Комисията установи следното: 

На основание чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ, със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1060 от 

28.03.2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД е поискало от КЕВР разрешение за извършване на 

сделка на стойност повече от десет на сто от активите на лицензианта съгласно 

последния одитиран годишен финансов отчет, а именно: сключване на (…) към 

Договор за кредит № (…) г. между „Булгаргаз“ ЕАД, (…), предвиждащ (…) до (…) г. и 

предоставяне на обезпечение в полза на (…)Договора за продажба на газ от (…)г., 

сключен между „Булгаргаз“ ЕАД и (…).Дружеството е обосновало исканата сделка, 

като е посочило, че същата има за цел изпълнение на основно задължение на 

„Булгаргаз“ ЕАД по Договора от (…) г. Заявителят посочва, също, че неизпълнението 

на това задължение дава право на (…) да усвои предоставената банкова гаранция или 

да прекрати едностранно договора с всички произтичащи негативни последици. 

„Булгаргаз“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 

175203485, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Сердика, ул. 

„Петър Парчевич“ № 47, с предмет на дейност: обществена доставка на природен газ и 

свързаните с нея покупка и продажба, закупуване на природен газ с цел неговото 

съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на 

природен газ в страната. Регистрираният капитал на „Булгаргаз” ЕАД е в размер на 231 

698 584 лв., който е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на „Булгаргаз“ 

ЕАД е БЕХ ЕАД, с ЕИК 831373560. Правата на държавата като едноличен собственик 

на капитала на БЕХ ЕАД се упражняват от министъра на енергетиката.  

„Булгаргаз“ ЕАД е с едностепенна система на управление, като органи на 

управление на дружеството са: едноличен собственик на капитала – БЕХ ЕАД, който 

решава въпросите от компетентността на Общото събрание, и Съвет на директорите в 

състав: Людмил Венциславов Йоцов – изпълнителен директор, Анжела Светлозарова 

Славова, Антон Йорданов Адамов, Иван Димитров Топчийски и Стефан Пандов 

Войнов. 

„Булгаргаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-214-14 от 29.11.2006 г. за дейността 

„обществена доставка на природен газ“ на територията на Р България за срок от 35 

години, издадена от КЕВР по реда и при условията на Закона за енергетиката (ЗЕ). 

Заявителят е представил решение по Протокол № (…) от (…) г., по т. 1, с което 

Съветът на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД одобрява дружеството да даде 

обезпечение в полза на (…) под формата на банкова гаранция за обезпечаване на (…) на 

„Булгаргаз“ ЕАД по Договора от (…) г. в размер на (…), одобрява (…) удължи срока на 

валидност на издадената в полза на (…) банковата гаранция с (…)– от (…) г. до (…) г., 

както и одобрява сключването на Анекс № (…) за (…).Дружеството е предоставило 

решение по Протокол № (…) от (…) г., по т. (…)., с което Съветът на директорите на 

БЕХ ЕАД дава разрешение на „Булгаргаз“ ЕАД да даде обезпечение в полза на (…) под 

формата на банкова гаранция за обезпечаване на (…) плащания на „Булгаргаз“ ЕАД по 

договора с (…) в размер на (…), която да бъде удължена от страна на (…) до (…)г.  

 

Проект на Анекс № (…) към Договор за кредит № (…) от (…) г. между 

„Булгаргаз“ ЕАД, (…) 

С проекта на Анекс № (…) се  

Във връзка с гореизложеното заявителят е представил и изменение № (…) на 

банкова гаранция (стендбай акредитив № (…) в полза на (…) за обезпечаване на (…)С 
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писмо с вх. № (…) от (…) г. до „Булгаргаз“ ЕАД, (…) изразява готовност да удължи 

срока на Договор за кредит № (…) от (…) г. и предоставената гаранция съгласно 

гореописаните условия. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 3 от 

НЛДЕ, Комисията дава разрешение за сключване на сделки на стойност повече от 10 на 

сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет. 

Стойността на активите на „Булгаргаз“ ЕАД към 31.12.2021 г. е 601 033 хил. лева 

според годишния финансов отчет за 2021 г. на дружеството. В конкретния случай, 

сделката за осъществяването на която се иска разрешение от КЕВР, е (…) по Договор 

от (…) г., като през периода на (…), размерът на (…) В тази връзка, стойността на 

исканата сделка е на стойност (…)% от активите на „Булгаргаз“ ЕАД съгласно 

последния му одитиран годишен финансов отчет или повече от 10 на сто от същите. 

Следователно, (…), е сделка, която подлежи на разрешаване от КЕВР при условията и 

по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ. В тази връзка е 

необходимо да бъде установено съвкупното влияние на сделката, за която се иска 

разрешение от КЕВР, както и на другите финансови задължения на „Булгаргаз“ ЕАД 

върху финансовото състояние на лицензианта, с оглед преценката дали реализирането 

на разглежданата сделка води или може да доведе до нарушаване на сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Тази преценка 

се базира на анализ на финансово-икономическото състояние на „Булгаргаз“ ЕАД, 

извършен въз основа на прогнозните отчети за всеобхватния доход на дружеството и 

парични потоци за периода от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г., както и предоставената от 

дружеството информация за всички сключени от него кредити, а именно: 1. Договор № 

(…) за овърдрафт с „(…), със срок на действие до (…); размер на овърдрафт (…) лева; 

лихвен процент: (…)%; усвоен размер към (…) (…)лева; наличност към (…) г.: (…) 

лева; краен срок на погасяване: (…).; 2. Договор № (…) от (…) г. за овърдрафт със (…), 

клон България със срок на действие до (…) г.; размер на овърдрафт (…)лева; лихвен 

процент: (…)%; усвоен размер към (…)г.: (…) лева; наличност към (…) г.: (…) лева; 

краен срок на погасяване: (…) г.; 3. Договор № (…) г. за овърдрафт с (…), клон София 

със срок на действие до (…) г.: размер на овърдрафт: (…) лева; лихвен процент: (…)%; 

усвоен размер към (…) г.: (…) лева; наличност към (…) г.: (…)лева; краен срок на 

погасяване: (…)г.; 4. Договор № (…) от (…) г. за овърдрафт с (…) със срок на действие 

до (…)г.: размер на овърдрафт: 3 (…) лева; лихвен процент: (…)%; усвоен размер към 

(…) г.: (…) лева; наличност към (…) г.: (…) лева; краен срок на погасяване: (…)г.; 5. 

Договор № (…) г. за овърдрафт с „Централна кооперативна банка“ АД със срок на 

действие до (…) г.: размер на овърдрафт: (…) лева; лихвен процент: (…) %; усвоен 

размер към (…) г.: (…) лева; наличност към (…) г.: (…) лева; краен срок на погасяване: 

(…) г.; 6. Договор № (…) г. за овърдрафт с (…) със срок на действие до (…) г.: размер 

на овърдрафт: (…)лева; лихвен процент: (…)%; усвоен размер към (…) г.: (…) лева; 

наличност към (…) г.: (…) лева; краен срок на погасяване: (…) г.; 7. Договор № (…) от 

(…) г. за овърдрафт със (…) със срок на действие до (…) г.: размер на овърдрафт: (…) 

лева; лихвен процент: (…)%; усвоен размер към (…) г.: (…) лева; наличност към (…) г.: 

(…) лева; краен срок на погасяване: (…) г.; 8. Договор № (…) г. за заем със (…), със 

срок на действие до (…) г.: размер на заем: (…)лева; лихвен процент: (…)%; усвоен 

размер към (…).:(…) лева; наличност към (…) г.: (…) лева; краен срок на погасяване: 

(…)г.; 9. Договор № (…) от (…) г. за заем със „(…), със срок на действие до (…) г.: 

размер на заем: (…) лева; лихвен процент: (…)%; усвоен размер към (…) г.: 0 лева; 

наличност към (…) г.: (…) лева; краен срок на погасяване: (…) г.; 10. Договор № (…) г. 

за кредит със (…), клон България, размер на кредит/банкова гаранция: (…)щатски 

долара; лихвен процент: (…)%; обезпечение: (…) щатски долари, усвоен размер към 
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(…) г.: (…) лева; наличност към (…) г.: (…) щатски долара; краен срок на договора: 

(…) г.; краен срок за погасяване на задължения: (…) г. 

От анализа на прогнозните отчети за всеобхватния доход на „Булгаргаз“ ЕАД и 

парични потоци за периода от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г, се установява следното: 

Прогнозните финансови отчети представят възможностите на „Булгаргаз“ ЕАД 

да генерира парични средства за покриване на разходите за издаване и поддържане на 

банкова гаранция. За периода, включващ: трето и четвърто тримесечие на 2022 г., 

първо и второ тримесечие на 2023 г., общият размер на прогнозираните приходи е (…) 

хил. лв., като приходите от продажба на природен газ са в размер на (…) хил. лв. и 

други приходи в размер на (…) хил. лв. Заявителят е представил приходите от 

продажба на природен газ по видове дейности – регулирана, нерегулирана и 

организиран борсов пазар Програма за освобождаване на количества природен газ. 

Общите приходи по тримесечия са следните: III тримесечие на 2022 г. – (…) хил. 

лв.; IV тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., I тримесечие на 2023 г. – (…) хил. лв. и II 

тримесечие на 2023 г. – (…) хил. лв. Очакваните приходи от продажба на природен газ 

по тримесечия са следните: III тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., от които за 

регулирана дейност – (…) хил. лв., за нерегулирана дейност, свободно договорени цени 

– (…) хил. лв. и от организиран борсов пазар по програма за освобождаване – (…) хил. 

лв.; IV тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. 

лв., за нерегулирана дейност, свободно договорени цени – (…) хил. лв. и от 

организиран борсов пазар по програма за освобождаване – (…) хил. лв.; I тримесечие 

на 2023 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв., за 

нерегулирана дейност, свободно договорени цени – (…) хил. лв. и от организиран 

борсов пазар по програма за освобождаване – (…) хил. лв. и II тримесечие на 2023 г. – 

(…)хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв., за нерегулирана дейност, 

свободно договорени цени – (…) хил. лв. и от организиран борсов пазар по програма за 

освобождаване – (…) хил. лв. Приходите, прогнозирани от „Булгаргаз“ ЕАД през 

третото тримесечие на 2022 г., са по-ниски в сравнение със следващия период, тъй като 

тогава обикновено се наблюдава намаление на потреблението. Най-високи са 

стойностите на приходите през четвъртото тримесечие на 2022 г., когато потреблението 

на природен газ е най-високо.  

Общите разходи по тримесечия са следните: III тримесечие на 2022 г. – (…) хил. 

лв., IV тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., I тримесечие на 2023 г. – (…) хил. лв. и II 

тримесечие на 2023 г. – (…) хил. лв. 

Разходите по икономически елементи по тримесечия са следните: III тримесечие 

на 2022 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв.; за 

нерегулирана дейност, свободно договорени цени – (…) хил. лв. и за организиран 

борсов пазар по програма за освобождаване – (…) хил. лв.; IV тримесечие на 2022 г. –  

(…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв.; за нерегулирана дейност, 

свободно договорени цени – (…) хил. лв. и за организиран борсов пазар по програма за 

освобождаване – (…) хил. лв.; I тримесечие на 2023 г. – (…) хил. лв., от които за 

регулирана дейност – (…) хил. лв., за нерегулирана дейност, свободно договорени цени 

– (…) хил. лв. и за организиран борсов пазар по програма за освобождаване – (…) хил. 

лв. и II тримесечие на 2023 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. 

лв., за нерегулирана дейност, свободно договорени цени – (…) хил. лв. и за 

организиран борсов пазар по програма за освобождаване – (…) хил. лв. или общо 

разходите по икономически елементи са в размер на (…) хил. лв. От тях с най-голям 

относителен дял е себестойността на предвидените количества природен газ в размер 

на (…) хил. лв., разходите за: външни услуги – (…) хил. лв.; възнаграждения и 

осигуровки – (…) хил. лв., материали – (…) хил. лв.; други разходи – (…) хил. лв.; за 

провизии предвидени за четвъртото тримесечие на 2022 г. в размер на (…) хил. лв. 
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Общите разходи включват и разходи за амортизации в размер на (…) хил. лв., както и 

финансови разходи в размер на 8190 хил. лв. 

Прогнозираната от дружеството нетна печалба за периода е в размер на (…) хил. 

лв., като за III тримесечие на 2022 г. дружеството прогнозира загуба в размер на 

(…)хил. лв., нетната печалба за останалите тримесечия е, както следва за: IV 

тримесечие на 2022 – (…) хил. лв.; I тримесечие на 2023 г. – (…) хил. лв.; II тримесечие 

на 2023 г. – (…) хил. лв. „Булгаргаз“ ЕАД е представило прогнозни парични потоци, 

посочени по периоди в таблицата, както следва: 

 

Параметри 
III трим. 2022 г. 

(хил. лв.) 

IV трим. 2022 г. 

(хил. лв.) 

I трим. 2023 г. 

(хил. лв.) 

II трим. 

2022г. 

 (хил. лв.) 

Нетен паричен поток от оперативна дейност 
(…) (…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 
(…) (…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от финансова дейност 
(…) (…) (…) (…) 

Нетно увеличение (намаление) на паричните 

средства и еквиваленти през периода 

(…) (…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в началото на 

периода 

(…) (…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в края на 

периода 

(…) (…) (…) (…) 

 

От представените прогнозни парични потоци е видно, че очакваните парични 

постъпления са от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба 

на природен газ, получени лихви, неустойки, възстановени депозити, съдебни и други. 

Прогнозираните плащания са към доставчици – за покупка на природен газ, по сделки 

със свързани лица, към други контрагенти, по трудови възнаграждения и осигуровки, 

данъци, както и други плащания, свързани с оперативната дейност на дружеството. 

Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с разходи за 

придобиване на нематериални активи, като са предвидени и средства за закупуване на 

дълготрайни материални активи – машини и съоръжения. По отношение на 

финансовата дейност са прогнозирани плащания на получени заеми от банки – 

овърдрафт, плащания на получени заеми от свързани лица (главница), по договори за 

лизинг (главница), плащане на други лихви, плащания на дивиденти, както и плащания 

по банкови гаранции и такси.  

При така заложените параметри и допускания, прогнозираните парични наличности 

са с положителни стойности в края на всеки от периодите и показват, че „Булгаргаз“ 

ЕАД ще притежава възможности да генерира достатъчно парични средства и ще 

разполага с необходимия паричен ресурс за покриване на плащанията по договора за 

банков кредит, както и да изпълнява лицензионните си задължения. 

С оглед горното, ако „Булгаргаз“ ЕАД спази заложените параметри в 

представените финансови отчети, очакваните парични потоци на дружеството за 

периода на действие на Договор за кредит № (…) г. по силата на който на „Булгаргаз“ 

ЕАД е предоставен кредит чрез издаване на банкова гаранция, ще гарантират 

изпълнение на лицензионните задължения, както и необходимия паричен ресурс във 

връзка с удължаването на срока на валидност на издадената от (…) чрез (…), клон 

България, банкова гаранция в полза на (…) като обезпечение на задълженията на 

„Булгаргаз“ ЕАД по Договор от 19.09.2013 г. Следователно, реализирането на 

посочената сделка няма да доведе до нарушаване осъществяването на лицензионната 

дейност и сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на дружеството. 
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Изказвания по т.5.: 

Докладва М. Димитров. В Комисията е постъпило заявление от „Булгаргаз“ 

ЕАД, с искане да му бъде издадено разрешение за извършване на сделки на стойност 

повече от десет на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран 

годишен финансов отчет, а именно: сключване на Анекс № (…) към Договор за кредит 

от (…) г. между „Булгаргаз“ ЕАД, „Български енергиен холдинг“ ЕАД и (…), чрез (…), 

предвиждащ удължаване на периода на усвояване до (…)г. и предоставяне на 

обезпечение в полза на (…) по Договора за продажба на газ от 2013 г., сключен между 

„Булгаргаз“ ЕАД и (…), под формата на банкова гаранция в размер на (…) щатски 

долара, както и удължаване на срока на валидност на издадената в полза на (…) 

банкова гаранция със срок до 11.02.2023 г. Искането е на основание чл. 92, ал. 1, т. 3 от 

НЛДЕ. Дружеството е обосновало исканата сделка, като е посочило, че същата има за 

цел изпълнение на основно задължение на „Булгаргаз“ ЕАД по Договора за доставка на 

природен газ с (…), осигуряване и поддържане на кредитна защита в полза на 

доставчика на природен газ за периода на действие на този договор. Заявителят посочва 

също, че едно неизпълнение на това задължение дава право на (…) да усвои 

предоставената банкова гаранция или да прекрати едностранно договора за доставка с 

всички произтичащи негативни последици. С проекта на Анекс № (…) се променя 

размерът на необвързания кредит с максимален размер до (…) щатски долара по 

Договор за кредит от (…) г. Удължава се периодът за усвояване на кредита до (…) г., 

като в рамките на този срок кредитополучателят може да поиска удължаване на срока 

на гаранцията за нови (…) месеца.  

Представена е подробна информация за всички задължения на дружеството. От 

извършения анализ е установено следното: При така заложените параметри и 

допускания, прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края 

на всеки от периодите и показват, че „Булгаргаз“ ЕАД ще притежава възможност да 

генерира достатъчно парични средства и ще разполага с необходимия паричен ресурс 

за покриване на плащанията по договора за банков кредит, както и да изпълнява 

лицензионните си задължения. Ако „Булгаргаз“ ЕАД спази заложените параметри в 

представените финансови отчети, очакваните парични потоци на дружеството за 

периода на действие на Договор за кредит от 2020 г., по силата на който на „Булгаргаз“ 

ЕАД е предоставен кредит чрез издаване на банкова гаранция, ще гарантират 

изпълнение на лицензионните задължения на дружеството, както и необходимия 

паричен ресурс във връзка с удължаването на срока на валидност на издадената от (…), 

банкова гаранция в полза на (…) като обезпечение на задълженията на „Булгаргаз“ 

ЕАД по Договор за доставка на природен газ от 2013 г. Следователно, реализирането на 

посочената сделка няма да доведе до нарушаване осъществяването на лицензионната 

дейност и сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на дружеството. 

В диспозитива на доклада работната група предлага: на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника 

за дейността на КЕВР и нейната администрация, работната група предлага на 

Комисията да обсъди следните решения:  

 1. Да приеме настоящия доклад; 

 2. Да даде разрешение на „Булгаргаз“ ЕАД за исканата сделка. 

 

 В проекта на решение, приложение към доклада, работната група предлага: 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 
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Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със (…) Анекс № (…) към Договор за 

кредит № (…) от 31.07.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-1060 от 28.07.2022 г. и да предостави обезпечение в полза на (…) по Договора за 

продажба на газ от 19.09.2013 г. в размер на (…) щатски долара, чрез удължаване до 

11.02.2023 г. на срока на валидност на издадената от „(…), банкова гаранция.  

А. Йорданов отбеляза, че четвъртото споразумение към Договора 

(Споразумението по Договора с (…)), въпреки настояванията на регулатора, не беше 

представено от страна на „Булгаргаз“ ЕАД за предварително разрешаване на 

изменението на дългосрочната сделка. Представена е впоследствие след сключването 

му единствено за сведение на Комисията, с което отново „Булгаргаз“ ЕАД е 

осъществило административно нарушение по смисъла на ЗЕ. 

А. Йорданов отбеляза, че анализът, който се съдържа в този доклад, очевидно на 

база на представената от „Булгаргаз“ ЕАД информация, очевидно не се потвърждават 

тревожните съобщения, които напоследък излизат по отношение на финансовото 

състояние на „Булгаргаз“ ЕАД. Очевидно, че „Булгаргаз“ ЕАД ще е в състояние да 

покрива и плащанията си както по кредитната линия, така и ще разполага с 

обезпечение. Така че трябва да се успокои общественото мнение по въпроса. Явно 

тревожните съобщения са преднамерени и с някаква друга цел. 

И. Н. Иванов каза, че му прави впечатление каква е прогнозата за нетна печалба 

на дружеството в този период, който трябва да изтече до 2023 г., второ тримесечие. В 

третото тримесечие, в което се намираме, дружеството прогнозира загуба от около (…) 

млн. лв. След това някакъв магически скок в четвърто тримесечие ги отвежда до (…) 

млн. печалба и по (…) млн. лв. печалба в първо и второ тримесечие на 2023 г. 

Председателят се надява това да се случи по начин, по който е описан, но го смущава 

този скок от -(…) млн. лв. на (…) млн. лв. Това прави (…) млн. лв., някаква 

изключителна печалба в рамките на следващото тримесечие. И. Н. Иванов запазва 

своите резерви, че това е трудно постижимо. Особено се притеснява, когато енергийни 

дружества, които нямат добри показатели към момента на разглеждане, обещават какви 

добри показатели ще имат до следващите тримесечия и години. Но работната група е 

отчела представените документи и дано това се случи. 

А. Йорданов каза, че при този анализ, който не е към работната група, трябва да 

се отчита по отношение на загубата за съответното тримесечие как тя се реализира и 

немалка част от нея се реализира през програмата за освобождаване на количествата 

природен газ, като икономическият ефект от „Булгаргаз“ ЕАД се премества към 

получателя й по програмата за освобождаване. По-скоро тези (…) млн. лв. трябва да си 

намерят обяснението, а не прогнозите на „Булгаргаз“ ЕАД, които при нормална 

дейност би трябвало да са реални. 

Р. Тахир допълни, че Анекс №4 към Договора със  (…) по отношение на (…) 

няма нищо общо с четвъртото Споразумение, което е сключено с (…). 

А. Йорданов каза, че с четвъртото Споразумение е изменено количество, което 

се гарантира с тази операция, така че има общо. 

Р. Тахир обясни, че анализът е направен на база на входящи и изходящи парични 

потоци и накрая те са положителни. Това че „Булгаргаз“ ЕАД има проблеми с 

ликвидността, това е отделен въпрос. 

И. Н. Иванов каза, че проверката, която се прави в „Булгаргаз“ ЕАД, ще покаже 

състоянието. 

Р. Тахир добави, че на „хартия“ дружеството ще има печалба, но като не си е 

получило …. 

И. Н. Иванов установи, че няма други въпроси и подложи на гласуване проекта 

на решение. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 

 

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със (…) Анекс № 5 към Договор за 

кредит № (…)/2020 от 31.07.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. 

№ Е-ЗЛР-Р-1060 от 28.07.2022 г. и да предостави обезпечение в полза на (…) по 

Договора за продажба на газ от 19.09.2013 г. в размер на (…) щатски долара, чрез 

удължаване до 11.02.2023 г. на срока на валидност на издадената от (…), банкова 

гаранция.  
 

 

В заседанието по точка пета участват председателят на Комисията Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за), от които два гласа 

(Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 04.08.2022 

г. от „Ай Си Джи Би“ АД с искане за отстраняване на фактическа грешка в 

Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, установи следното: 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 04.08.2022 г. „Ай Си Джи Би” АД е поискало 

отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. на 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).  

Въз основа на предоставената информация и документи от дружеството се 

установи следното: 

С Решение № СН-1 от 01 юли 2022 г. КЕВР е приела  Окончателно съвместно 

решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор 

(Окончателно съвместно решение).  

В т. 7 и т. 8 от глава ΙV. „Окончателни заключения, допълнителни изисквания и 

схема за мониторинг“ от Окончателното съвместно решение, на „Ай Си Джи Би” АД е 

указано в срок от пет работни дни от получаване на Окончателното съвместно 

решение да представи за одобрение на националните регулаторни органи на Република 

България и Република Гърция (НРО) подходящи кандидати за член на Управителния 

съвет, съответно за длъжността отговорник по съответствието, отговарящи на 

изискванията за независимост и професионална компетентност.  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 08.07.2022 г. „Ай Си Джи Би” АД е 

представило за одобрение от КЕВР номинацията на г-н Джордж Сатлас за член на 

Управителния съвет на дружеството, съответно номинацията на г-жа Виктория 

Джерманова за длъжността отговорник по съответствието на дружеството, както и 

документи относно изпълнение на изискванията за независимост и професионална 

квалификация. Предвид това, КЕВР с Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. е приела на 

български и на английски език Съвместно решение на националните регулаторни 
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органи на Република България и на Република Гърция за одобряване на номинации за 

член на Управителния съвет и отговорник по съответствието на „Ай Си Джи Би“ АД 

(Съвместно решение за одобряване на номинации), което е неразделна част от Решение 

№ CH-1/2 от 21 юли 2022 г.  С т. 1 от Съвместно решение за одобряване на номинации 

НРО са одобрили номинацията на Джордж Сатлас за член на Управителния съвет на 

„Ай Си Джи Би” АД, отнасяща се до малцинството от членовете на Управителния съвет 

на дружеството.  

След постановяване на Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. на КЕВР , „Ай Си 

Джи Би“ АД е подало Заявление № 20220729190502 от 29.07.2022 г. в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, с което е поискало вписване в Търговския 

регистър на промените в корпоративната му структура, включително вписване на 

одобрения от НРО член на Управителния съвет на дружеството.  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 04.08.2022 г. „Ай Си Джи Би“ АД е уведомило 

КЕВР, че с оглед осъществяване на процедурата по вписване в Търговския регистър на 

одобрения от КЕВР член на Управителния съвет на дружеството е необходимо да се 

отстрани фактическа грешка в Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. на КЕВР, като 

навсякъде в това решение вместо името „Джордж“ да се посочи името „Георгиос“ на 

български език, съответно „Georgios” на английски език. С посоченото писмо 

дружеството е представило документ за самоличност на лицето.  В допълнение „Ай Си 

Джи Би“ АД е посочило, че длъжностното лице по вписванията е дало на дружеството 

Указания № 20220729190502 от 04.08.2022 г. Според тези указания, които са достъпни 

на електронната страницата на Търговския регистър, „Ай Си Джи Би“ АД следва  да 

представи в Търговския регистър Решение № СН-1/2 от 21.07.2022г. на КЕВР и 

Съвместно решение за одобряване на номинации, в които да е посочено името на 

заявеното лице за член на Управителния съвет на дружеството - Георгиос Сатлас.   

От информацията и приложените документи към писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1014 от 

04.08.2022 г., се установява, че е налице фактическа грешка в Решение № CH-1/2 от 21 

юли 2022 г. на КЕВР, неразделна част от което е и Съвместното решение за одобряване 

на номинации, а именно: името на одобрения от НРО член на Управителния съвет на 

„Ай Си Джи Би” АД е изписано „Джордж“ на български език и „George” на английски 

език, вместо „Георгиос“ на български език, съответно „Georgios” на английски език. 

Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. е индивидуален административен акт по смисъла 

на чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Законът за 

енергетиката (ЗЕ) не съдържа правила за поправка на явна фактическа грешка на 

административен акт, поради което по аргумент от чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, в случая следва 

да намери субсидиарно приложение АПК. Съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК очевидни 

фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, който го 

е издал. За поправката на очевидни фактически грешки се съобщава на 

заинтересованите лица. Решението за поправянето подлежи на обжалване по 

предвидения в този кодекс ред. 

Съгласно правната теория и съдебната практика, вследствие на поправка на 

очевидна фактическа грешка, първоначалният административен акт – Решение № CH-

1/2 от 21 юли 2022 г. на КЕВР и административният акт за поправяне на грешката, 

образуват едно цяло – поправения административен акт. 
 

Изказвания по т.6.: 

Докладва М. Димитров. С писмо от 04.08.2022 г. „Ай Си Джи Би” АД е поискало 

отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. на 

Комисията. С цитираното Решение  КЕВР е приела  на български и на английски език 

съвместно решение на националните регулатори на Република България и на Република 

Гърция за одобряване на номинации за член на Управителния съвет и отговорник по 

съответствието на „Ай Си Джи Би“ АД. „Ай Си Джи Би“ АД е уведомило КЕВР, че с 
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оглед осъществяване на процедурата по вписване в Търговския регистър на одобрения 

от КЕВР член на Управителния съвет на дружеството е необходимо да се отстрани 

фактическа грешка в цитираното решение на КЕВР, като навсякъде в това решение 

вместо името „Джордж“ да се посочи името „Георгиос“ на български език, съответно 

„Georgios” на английски език. С посоченото писмо дружеството е представило 

документ за самоличност на лицето, от който е видно, че коректното име е Георгиос. В 

допълнение „Ай Си Джи Би“ АД е посочило, че длъжностното лице по вписванията е 

дало на дружеството Указания, според които „Ай Си Джи Би“ АД следва  да представи 

в Търговския регистър Решение на КЕВР и Съвместно решение за одобряване на 

номинации, в които да е посочено името на заявеното лице за член на Управителния 

съвет на дружеството - Георгиос Сатлас.   

От представената информация се е установило, че е допусната грешка в Решение 

№ СН-1/2 от 21.07.2022г., което е неразделна част от Съвместното решение. Съгласно 

правната теория и съдебната практика, вследствие на поправка на очевидна фактическа 

грешка, първоначалният административен акт – Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 г. 

на КЕВР и административният акт за поправяне на грешката, образуват едно цяло – 

поправеният административен акт. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, работната група предлага на Комисията да 

обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение, с което да поправи допусната очевидна фактическа 

грешка в свое Решение № CH-1/2 от 21.07.2022 г. 

В проекта на решение работната група предлага следното: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Поправя допусната очевидна фактическа грешка в свое Решение № CH-1/2 от 

21.07.2022 г., като навсякъде в това решение името „Джордж“ на български език и 

„George” на английски език следва да се чете „Георгиос“ на български език, 

съответно „Georgios” на английски език. 

И. Н. Иванов каза, че тази грешка се дължи на небрежността на служителите от 

„Ай Си Джи Би“ АД, които са подготвили съответните документи. Задължение на 

Комисията е да се произнесе при постъпило искане за отстраняване на тази фактическа 

грешка, която е повече от очевидна. Председателят установи, че няма изказвания и 

подложи на гласуване проекта на решение. 
 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

 Поправя допусната очевидна фактическа грешка в свое Решение № CH-1/2 от 

21.07.2022 г., като навсякъде в това решение името „Джордж“ на български език и 

„George” на английски език следва да се чете „Георгиос“ на български език, съответно 

„Georgios” на английски език.  
 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят на Комисията Иван Н. 
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Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за), от които два гласа 

(Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

И. Н. Иванов помоли „Ай Си Джи Би“ АД да бъдат своевременно уведомени да 

вземат решението, което им е необходимо пред Агенцията по вписвания. 

 
 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. за 

продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за продължаване 

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

„Топлофикация-Разград“ АД; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 на 11.08.2022 г. от 10:00 ч. в зала IV в 

сградата на КЕВР, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

по търговска регистрация „Топлофикация-Разград“ АД 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. 
 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 г. от 

„Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД за изменение на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 на 11.08.2022 г. от 10:10 ч. в зала IV в 

сградата на КЕВР, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

по търговска регистрация „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ 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. 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 г. от 

„Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 на 11.08.2022 г. от 10:20 ч. в зала IV в 

сградата на КЕВР, като се осигури и възможност за дистанционно участие; 

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

по търговска регистрация „Топлофикация София“ ЕАД или други упълномощени от 

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

на интернет страницата на Комисията. 
 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад относно Годишен доклад до Европейската комисия и до 

Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори относно дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния 

пазар на електроенергия и природен газ; 

2. Приема годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните 

регулатори и до Европейската комисия относно дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и 

природен газ за 2021 г.; 

3. Докладът по т. 2 да бъде изпратен на Агенцията за сътрудничество на 

енергийните регулатори и на Европейската комисия. 
 

По т.5. както следва: 

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез 

„СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ Анекс № 5 към Договор за кредит № 

443/2020 от 31.07.2020 г., съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Р-1060 от 28.07.2022 г. и да предостави обезпечение в полза на Azerbaijan Gaz Supply 

Company по Договора за продажба на газ от 19.09.2013 г. в размер на 133 609 654,04 

щатски долара, чрез удължаване до 11.02.2023 г. на срока на валидност на издадената 

от „СИТИБАНК ЮРЪП“ ПЛС чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА“ АД, клон България, 

банкова гаранция.  
 

По т.6. както следва: 

 Поправя допусната очевидна фактическа грешка в свое Решение № CH-1/2 от 

21.07.2022 г., като навсякъде в това решение името „Джордж“ на български език и 

„George” на английски език следва да се чете „Георгиос“ на български език, съответно 

„Georgios” на английски език.  
 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1736 от 01.08.2022 г. - заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 

23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за 

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

от „Топлофикация-Разград“ АД; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1735 от 01.08.2022 г. - заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 

24.03.2022 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД; 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1732 от 01.08.2022 г. - заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 

от 05.05.2022 г. от за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация София“ ЕАД; 

4. Доклад с вх. № E-Дк-1757 от 02.08.2022 г. относно Годишен доклад до 

Европейската комисия и до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори 

относно дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с 

развитието на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ и Годишен доклад до 

Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори и до Европейската комисия 

относно дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с 

развитието на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ за 2021 г. ; 

5. Доклад с вх. № Е-ДК-1766 от 02.08.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-403 от 
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05.08.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1060 от 28.07.2022 г. от „Булгаргаз“ ЕАД; 

6. Доклад с вх. № Е-ДК-1797 от 04.08.2022 г. и Решение на КЕВР № СН-1/3 от 

05.08.2022 г. - отстраняване на фактическа грешка в Решение № CH-1/2 от 21 юли 2022 

г. на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

.................................................                         ДОЦ. ИВАН Н. ИВАНОВ 

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................      ИСКРА СТАЙКОВА 

 Д. Кочков       
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 А. Фикова - главен експерт 

 

  


