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П Р О Т О К О Л 

 

№ 195 

 
София, 14.11.2019 година 

 

 

Днес, 14.11.2019 г. от 10:07 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

Харитонова – член на Комисията.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, И. Александров – началник на отдел 

„Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и 

експерти на КЕВР. 

 

Г-жа Евгения Харитонова установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и 

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

което протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № О-Дк-662 от 11.11.2019 г. относно проект на протоколно Решение 

на Министерския съвет за одобряване на отчет за напредъка към 18.10.2019 г. в 

изпълнение на мерките, одобрени с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на Министерски съвет 

за приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, 

възпрепятстващи нарастването на инвестициите, изменено с Решение № 191 от 29.03.2018 

г. и с Решение № 421 от 18.07.2019 г. на Министерски съвет, както и проект на писмо.  

Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски,  

Агапина Иванова, Ивайло Касчиев, Силвия Петрова  

 

2. Доклад с № Е-Дк-730 от 05.11.2019 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-77 от 

24.10.2019 г. от „Топлофикация - Враца“ ЕАД за изменение на лицензия за производство 

на електрическа и топлинна енергия Приложение № 1 към лицензията. 

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

Юлиана Ангелова, Петя Петрова, Христина Петрова,  

Йовка Велчева, Надежда Иванова 
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3. Доклад с вх. № Е-Дк-734 от 11.11.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 

от 24.09.2019 г., подадено от „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан 

Стоянов, Кристина Костадинова,  

Ваня Караджова, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-662 от 11.11.2019 г. относно 

проект на протоколно Решение на Министерския съвет за одобряване на отчет за 

напредъка към 18.10.2019 г. в изпълнение на мерките, одобрени с Решение № 411 от 

19.05.2016 г. на Министерски съвет за приемане на план за действие с мерки, 

адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на 

инвестициите, изменено с Решение № 191 от 29.03.2018 г. и с Решение № 421 от 

18.07.2019 г. на Министерски съвет, както и проект на писмо. 

 

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

писмо с вх. № О-03-10-46 от 04.11.2019 г. от главния секретар на Министерството на 

финансите, с което на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) са изпратени за 

съгласуване: проект на протоколно Решение на Министерския съвет за одобряване на 

отчет за напредъка към 18.10.2019 г. в изпълнение на мерките, одобрени с Решение № 411 

от 19.05.2016 г. на Министерски съвет за приемане на план за действие с мерки, 

адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на 

инвестициите, изменено с Решение № 191 от 29.03.2018 г. и с Решение № 421 от 

18.07.2019 г. на Министерски съвет  (проект на протоколно решение); проект на доклад от 

г-н Владислав Горанов – министър на финансите, отчет за напредъка, справка за 

отразяване на получените становища и съгласувателни писма, финансова обосновка и 

проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

Съгласно чл. 32, ал. 3 от УПМСНА, вносителите съгласуват проектите на актове с 

органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, с областните управители или с 

други държавни органи въпросите, които са свързани или засягат тяхната дейност. 

Съгласно чл. 34, ал. 1 от УПМСНА, съгласуването се извършва в 10-дневен срок от 

получаването на материалите в съответната администрация. 

На горните основания КЕВР следва да изрази становище, в рамките на 

правомощията си по въпросите, свързани с или засягащи нейната дейност.  

След проучване на постъпилите материали, се установи следното:  

С Решение № 617 от 12.08.2015 г., допълнено с Решение № 609 от 22.07.2016 г.  на 

Министерския съвет е приет анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на 

инвестициите и е утвърден списък с основни проблемни области. Създадени са 

междуведомствени работни групи с конкретен отговорен орган, както следва: 

а) проблемна област „Присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“ - 

министъра на икономиката;  

б) проблемна област „Разрешителни за строителство - брой процедури и време за 

тяхното изпълнение“ - министъра на регионалното развитие и благоустройството; 

в) проблемна област „Несъгласуваност на административни процедури, свързани с 

реализацията на инвестиционни намерения и забавяне при предоставянето на услугите и 

след законовите срокове от централната и местните власти“ - заместник министър- 

председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на 

вътрешните работи; 

г) проблемна област „Често променящо се законодателство“ - министъра на 

правосъдието; 
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д) проблемна област „Отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо 

състояние на съществуващата такава“ - министъра на регионалното развитие и 

благоустройството; 

е) проблемна област „Липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо 

качество на професионалното образование“ - министъра на образованието и науката; 

ж) проблемна област „Независимост на съдебната система и корупция“ - заместник 

министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните 

въпроси и министъра на правосъдието; 

з) проблемна област „Ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на 

спорове“- министъра на правосъдието; 

и) проблемна област „Административни процедури във връзка с 

международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ“ - заместник 

министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика; 

к) проблемна област „Време за плащане на данъци“ - министъра на финансите. 

С Решение № 411 от 19.05.2016 г. Министерски съвет е приел план за действие с 

мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на 

инвестициите, утвърдени с Решение № 617 от 12.08.2015 г. на Министерския съвет. 

В доклада се посочва, че  в резултат на едногодишно изпълнение на плана за 

действие са изпълнени половината от включените в него 118 мерки, предвид което с 

Решение № 334 от 22.06.2017 г. Министерски съвет възобновява работата на работните 

групи със задача да се предложат допълнителни мерки за преодоляване на пречките пред 

инвестициите в ключови области. Посочено е също, че в резултат на извършен анализ за 

причините за неизпълнение на останалите мерки планът за действие, приет с Решение № 

411 от 19.05.2016 г. Министерски съвет е изменен с Решение № 191 от 29.03.2018 г. на 

Министерски съвет като отчета за изпълнение, предмет на проекта на решение е първия 

тримесечен отчет за изпълнение на вече изменения план. 

В доклада на министъра на финансите е посочено също така, че през 2019 г. 

министерството на финансите е инициирало повторен анализ за причините за 

неизпълнението на част от посочените по-горе мерки, в резултат на което с Решение № 

421 от 18.07.2019 г. на Министерски съвет планът с мерки е изменен, като са одобрени и 

нови мерки. 

Министърът на финансите посочва, че към 18.10.2019 г., спрямо предходния отчет 

са изпълнени още 9 мерки, в т.ч. мерките в позиции 64, 65 и 66, за които КЕВР е 

определена като отговорна институция. 

В обобщение в доклада на министъра на финансите е посочено, че към 18.10.2019 г. 

общият брой на изпълнените мерки е 96 от общо 171 мерки.  

С предложения проект на решение се предлага да се одобри отчет за напредъка в 

изпълнението на мерките, одобрени с Решение № 141 от 19.05.2016 г. Министерски съвет 

за приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, 

възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 от 

12.08.2015 г. на Министерския съвет, допълнено с Решение № 609 от 22.07.2016 г. на 

Министерския съвет, изменено с Решение № 191 от 29.03.2018 г. и с Решение № 421 от 

18.07.2019 г. на Министерски съвет. 

 

Във връзка с горното с писмо с изх. № О-03-10-41 от 24.10.2019 г. КЕВР е 

предоставила на министъра на финансите изисканата информация за изпълнението на 

мерките, за които КЕВР е посочена като отговорна институция в приложение към 

Решение № 411 от 19.05.2016 г. на Министерския съвет, изменено с Решение № 191 от 

29.03.2018 г. и с Решение № 421 от 18.07.2019 г. на Министерски съвет. Предоставената от 

КЕВР информация е отразена в част „Правни мерки“ към отчета за изпълнение на 

мерките, който е приложение към проекта на доклад на министъра на финансите, предвид 

което съгласуваме изпратените материали без забележки. 
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 Изказвания по т.1.: 

Докладва С. Петрова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило 

писмо от Министерството на финансите (по реда от Устройствения правилник на 

Министерския съвет) с искане за съгласуване на проект на протоколно решение на 

Министерски съвет, в което ще се отчете напредъка към 18.10.2019 г. на изпълнението на 

мерките (приети с предходно решение на Министерския съвет от 2016 г.) за намаляване на 

административната тежест и мерки по отношение на възпрепятстване нарастването на 

инвестициите в България. Изпратените материали са прегледани от работната група. В 

резултат на това е установено, че по отношение дейността на КЕВР същите отразяват 

изпратената информация от страна на Комисията с писмо от 24.10.2019 г. Поради това 

материалите следва да се съгласуват без забележки. Предвид гореизложеното, на 

основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 3 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, работната група предлага на 

Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме проект на писмо до Министерство на финансите. 

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

 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 3 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

1. Приема доклад с вх. № О-Дк-662 от 11.11.2019 г. относно проект на протоколно 

Решение на Министерския съвет за одобряване на отчет за напредъка към 18.10.2019 г. в 

изпълнение на мерките, одобрени с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на Министерски съвет 

за приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, 

възпрепятстващи нарастването на инвестициите, изменено с Решение № 191 от 29.03.2018 

г. и с Решение № 421 от 18.07.2019 г. на Министерски съвет. 

2. Приема проект на писмо до Министерство на финансите. 

 

В заседанието по точка първа участват членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, 

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

Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с № Е-Дк-730 от 05.11.2019 г. относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-И-77 от 24.10.2019 г. от „Топлофикация - Враца“ ЕАД за 

изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 

Приложение № 1 към лицензията. 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-77 от 

24.10.2019 г. на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, гр. Враца, за изменение на лицензия № Л-

025-02 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). 

Със Заповед № З-E-224 от 28.10.2019 г. на председателя на Комисията е създадена 
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работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и 

приложенията към него. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-77 от 30.10.2019 г. от заявителя е поискано да представи 

допълнителна информация. В тази връзка с писмо с вх. № E-ЗЛР-И-77 от 31.10.2019 г. 

дружеството е представило информация на хартиен и електронен носител. 

 Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„Топлофикация - Враца“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено по реда 

на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: 

област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9. Предметът на 

дейност на дружеството е производство на топлинна енергия, комбинирано производство 

на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и 

услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не е 

забранена от закона. 

„Топлофикация - Враца” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-026-05 

от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ - със срок от 20 години всяка.  

С Решение № И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г. Комисията е изменила лицензия № Л-

025-02 от 15.11.2000 г. във връзка с извеждане от експлоатация на основни съоръжения. С 

Решение № И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г. Комисията е изменила и допълнила същата 

лицензия, която е била издадена за дейността „производство на топлинна енергия“, с 

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

„Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с 

електрическа мощност 6,24 MWe и топлинна мощност 6,3 MWt”, като срокът на 

лицензията остава непроменен. 

С Решение № И3-Л-025 от 07.05.2012 г. Комисията е изменила лицензията за 

производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на енергийния обект, 

като е добавила основно съоръжение „Инсталация за комбинирано производство с 

електрическа мощност 2,004 МW и топлинна мощност 1,85 МW“. Във връзка с 

изменението e променена общата инсталирана електрическа мощност от 6,24 MWе на 

8,244 MWе, а общата инсталирана топлинна мощност от 132,15 MWt на 134 MWt. 

С Решение № И4-Л-025 от 24.02.2014 г. Комисията е изменила лицензията за 

производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на енергийния обект, 
поради извършено преустройство в ТЕЦ „Градска” на парен котел КГ-12 във водогреен и 

промяна на горивната база за този котел, като същият ще работи с гориво биомаса. 

С Решение № И5-Л-025 от 20.11.2018 г. Комисията е изменила лицензията за 

производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на енергийния обект във 

връзка с извеждане от експлоатация на два броя котли тип КМ-12 в ТЕЦ „Градска“ и един 

котел тип ВК-50 в ОЦ „Младост“, като общата инсталирана топлинна мощност е 

променена от 134 MWt на 63,05 MWt, а електрическата мощност – остава непроменена – 

8,244 MWе. 

Дейността по лицензията се осъществява в 2 централи – ТЕЦ „Градска” и ОЦ 

„Младост”, описани в Приложение № 1 към лицензията. 

С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-77 от 24.10.2019 г. за изменение на 

лицензия  

№ Л-025-02 от 15.11.2000 г. е направено искане да бъде разрешено включване в дейността 

по лицензията на водогреен котел КМ-12 (ВК-3 в ТЕЦ „Градска“) с технически 

характеристики, описани в Приложение № 1 – „Описание на обектите с техните технически и 

технологични характеристики“. Котел ВК-3, въведен в експлоатация през 2013 г., е с мощност 

5,23 MWt, работещ на биомаса. 

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който 
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производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта.  

Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с 

които 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 за противното от чл. 49, 

ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията, поради което към заявлението си 

„Топлофикация - Враца” ЕАД е представило актуализирано Приложение № 1 – „Описание 

на обектите с техните технически и технологични характеристики“. Изменението на 

лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до изменение на вида на 

лицензията - тя ще остане лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“. За удостоверяване на вещните си права върху енергийното 

съоръжение заявителят е представил извлечение от инвентарната книга. 

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

само до актуализиране на приложението към лицензията, в което се съдържа описанието 

на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и 

технологични характеристики. 

Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия № Л-

025-02 от 15.11.2000 г. на „Топлофикация - Враца” ЕАД за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ в централите са монтирани следните основни 

съоръжения: 

В ТЕЦ „Градска“: 

1. Газови бутални двигатели тип 16V25SC „Wartsila“ (Финландия) с електрическа 

мощност 3,12 МWе и топлинна мощност 3,21 МWt всеки – 2 броя, монтирани през 2005 г.; 

2. Водогрейни котли тип ПКМ-12 (ВК 1 и ВК 2), в експлоатация от 1990 г., на 

природен газ, с мощност 8,14 МWt всеки; 

3. Водогреен котел тип КМ-12, (ВК 3) в експлоатация от 2013 г., с мощност 5,23 

МWt, гориво биомаса – спрян от експлоатация и изключен от приложение № 1 към 

лицензията; 

4. Промишлен парен котел тип КМ-12, в експлоатация от 1975 г., с мощност 6,4 МWt, 

паропроизводство 10 t/h, на природен газ - спрян от експлоатация и изключен от 

приложение № 1 към лицензията. 

В ОЦ „Младост”: 

1. Газов бутален двигател тип JMS 612 GS-N.LС „Йенбахер” (Австрия) с 

електрическа мощност 2,004 МWе и топлинна мощност 1,85 МWt - 1 брой, монтиран през 

2012 г. 

2. Водогрейни котли тип ВК-50 (ВК-1 и ВК-2) - с мощност съответно 37,5 МWt и 

58,15 МWt, на природен газ, в експлоатация от 1987 г. и 1988 г. Водогреен котел ВК-2 е 

спрян от експлоатация и изключен от приложение № 1 към лицензията; 

3. Промишлен парен котел тип Steam 1500 – 1 брой в експлоатация от 2003 г. с 

номинално паропроизводство 1,5 t/h, с мощност 1,0 МWt, на природен газ. 

Общата инсталирана електрическа мощност на работещите основни съоръжения в 

централите е 8,244 MWе, а общата инсталирана топлинна мощност - 63,05 MWt. 

Дружеството е изложило следните мотиви на искането за изменение на лицензията: 

В своята дейност „Топлофикация - Враца” ЕАД ежедневно следи и анализира 

тенденциите в цените на горивата и въглеродните емисии, в резултат на което е 

установило, че разходите за основно гориво – природен газ, и емисии СО2 ще нарастват в 

дългосрочен план. 

В тази връзка дружеството е ревизирало плановете си за производство на 

топлинна енергия от водогрейни котли през отоплителния сезон. 

Установено е, че използването на биомаса е изключително подходяща 

алтернатива, която се счита за един от добрите примери за нековенционален източник 

на енергия. Основното ѝ предимство е, че е възобновяем енергиен източник и е широко 



 7 

достъпна. Нейни предимства се явяват и сравнително ниската цена и неголямата 

инвестиция, свързана с изграждане и поддържане на подобни инсталации. 

Насърчаването на използването на биомаса играе важна роля и в постигането на целите 

на Европейската комисия по отношение на климатичните промени. 

С оглед на горното е извършена ревизия на инсталацията за биомаса и котел ВК-3 

е включен в нея. 

При извършения преглед е установено, че котелът е в добро техническо състояние. 

Спомагателните съоръжения към него са приведени в работно състояние с 

минимални разходи, като са подменени част от гъвкавите връзки за транспорт на 

биогориво, направено е техническо обслужване на вентилатори, дробилки, шнекове и 

районно осветление. Разходите за тези дейности възлизат до 5 000 лв., без ДДС. 

Дружеството декларира, че котелът и спомагателните съоръжения към него са 

приведени в добро техническо състояние, позволяващо нормална бъдеща експлоатация. 

В подкрепа на своето искане „Топлофикация - Враца” ЕАД е представило следното: 

- копие на ревизионен акт от последния технически преглед на ВК-3 от РО „ИДТН“ 

СЗБ – гр. Ловеч; 

- копие на разрешително за емисии на парникови газове № 20-Н1/2013 г., издадено 

от МОСВ за ТЕЦ „Градска“. 

Планирано е котел ВК-3 на биомаса да работи само през отоплителния сезон. 

По този начин ще се замести част от произвежданата топлинна енергия от котли на 

природен газ, с такава, произведена от биомаса. 

Положителен финансов резултат ще се генерира от намалените разходи за по-скъпия 

природен газ и намалените разходи за емисии на СО2. 

Предвидено е инсталацията за производство на топлинна енергия от биомаса 

(слънчогледови люспи) да работи 3 500 h.  

Общо произведената топлинна енергия за сезона ще бъде 11 600 MWh при общ 

разход на 3 250 t слънчогледова люспа. 

При производството на тези количества ще се подобри финансовия резултат на 

дружеството с 80 000 лв. за година при отчетени допълнителни разходи за техническо 

обслужване и ремонти на инсталацията. 

След въвеждането отново в дейността по лицензията на водогреен котел ВК-3 в 

„Топлофикация - Враца” ЕАД общата инсталирана топлинна мощност се променя от 

63,05 MWt на 68,28 MWt, а електрическата мощност – остава непроменена – 8,244 

MWе.  

Приложение № 1 към лицензията – „Описание на обектите с техните 

технически и технологични характеристики“ следва да бъде изменено в съответствие 

с представената от дружеството техническа информация. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че включването 
отново в дейността по лицензията на котел ВК-3 в ТЕЦ „Градска“ ще се отрази 

положително върху финансовите показатели на „Топлофикация - Враца” ЕАД при 

осъществяване на лицензионната дейност и ще гарантира снабдяването на 

клиентите с топлинна енергия, както и сигурността, непрекъснатостта, 

ефективността и качеството на произведената топлинна енергия, при по-ниски 

разходи за производството ѝ. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Ю. Ангелова. Заявлението  от  „Топлофикация - Враца“ ЕАД е подадено с 

искане за изменение на лицензията за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“. Посочено е, че се иска разрешение в дейността по лицензията да бъде 

включен водогреен котел КМ-12 в ТЕЦ „Градска”. Техническите характеристики са 

описани в приложението, което е изпратено на всички членове на Комисията. Котелът е 

въведен в експлоатация през 2013 г. и е с мощност 5,23 MW. Заявлението е подадено на 

основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, съгласно който производството по 
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изменение на лицензията се образува по искане на лицензианта. Изменението е поискано 

за частта с обектите, с които се извършва лицензионната дейност. По силата на чл. 49, ал. 

2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката това представлява изменение 

на Приложение № 1. Всяка актуализация на това приложение води до изменение на 

лицензията. Това изменение няма да доведе до промяна в текстовата част, нито във вида 

на лицензията. Тя си остава за производство на електрическа и топлинна енергия. 

Подробно са описани съоръженията по централи: ТЕЦ „Градска” и ОЦ „Младост”. Към 

момента общата инсталирана електрическа мощност на работещите основни съоръжения в 

централите е 8,244 MWе, а общата инсталирана топлинна мощност е 63,05 MWt. Ю. 

Ангелова припомни на Комисията, че миналата година този котел е бил изведен от 

дейността по лицензията заедно с два парни котела. Сега дружеството отново е решило да 

го включи. Основните мотиви на дружеството са, че с включването на този котел ще се 

икономисат средства за закупуване на емисии, както и че цената на слънчогледовата 

люспа е доста по-ниска от тази на природния газ. Котелът ще работи основно през 

отоплителния сезон. Това представлява около 3500 часа. Общо произведената топлинна 

енергия за един сезон ще бъде от порядъка на 11 600 MWh при общ разход на 3 250 t 

слънчогледова люспа. При производството на тези количества топлина енергия ще се 

подобри финансовия резултат на дружеството с 80 000 лв. за година при отчетени 

допълнителни разходи за техническо обслужване и ремонти на инсталацията. След 

въвеждането отново в експлоатация на водогреен котел ВК-3 в „Топлофикация - Враца” 

ЕАД общата инсталирана топлинна мощност се променя от 63,05 MWt на 68,28 MWt, а 

електрическата мощност – остава непроменена – 8,244 MWе. Приложението вече е 

изготвено по техническата информация, която е подадена от дружеството.  Изводът на 

работната група е, че въвеждането отново в експлоатация на котел ВК-3 в ТЕЦ „Градска“ 

ще се отрази положително върху финансовите показатели на дружеството при 

осъществяване на лицензионната дейност и ще гарантира снабдяването на клиентите с 

топлинна енергия, сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на 

произведената топлинна енергия, при по ниски разходи за производството ѝ. 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 на КЕВР да обсъди 

следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

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

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

търговска регистрация „Топлофикация - Враца” ЕАД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в Интернет. 

С. Тодорова каза, че въвеждането на този котел е свързано с някакви различни от 

утвърдените разходи и съответно приходи на дружеството. Това води ли до някакво 

изменение на цените? Би ли следвало да води?  

И. Александров отговори, че към момента не може да каже дали в заявлението от 

месец юли този факт е отразен чисто ценово, но според него отговорът е, че по-скоро не 

води. Влиянието на този котел и тези 80 000 лв., които евентуално биха подобрили нещо, 

би се отразило в топлинната енергия. Наистина ще има някакво влияние, но то е 

минимално и предимно върху топлинната енергия.  

С. Тодорова обърна внимание, че това се казва така, сякаш няма никакво значение, 

когато става въпрос за топлинна енергия.  

И. Александров отговори, че има значение. Ще се отрази на топлинната енергия. 

Най-вероятно това е в посока намаление, но тези 11 000 MWh, които ще произведе този 

котел за една година, са незначителни в сравнение с общото производство Ако сега 

започне работа (сезонът свършва през месец юли) отражението ще бъде съвсем 
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минимално.  

Е. Харитонов каза, че в доклада липсва какво е становището на МОСВ относно 

изгарянето на тези слънчогледови люспи.  

Ю. Ангелова отговори, че по принцип комплексно разрешително се издава при 

условие, че инсталираната мощност е над 50 MW. Дружеството няма общо комплексно 

разрешително, а само по централи, т.е. дружеството не подлежи на издаване на 

комплексно разрешително, а само на преценка на въздействието. Ю. Ангелова обясни, че 

е провела разговор с представители на дружеството, защото това е било едно от 

отправените с писмо на КЕВР изисквания. „Топлофикация - Враца” ЕАД има и 

разрешително за емисии, в което е включено това гориво. В разрешителните на други 

дружества присъства биомасата (във вид на люспи, дървесина и др. пелети). В този случай 

няма проблем със слънчогледовите люспи. Този котел е работил на биомаса от 2013 г. и 

досега дружеството не е имало проблем с МОСВ.  

Е. Харитонова поясни, че затова е задала въпрос не за комплексното разрешително, а 

за становището на МОСВ.  

С. Тодорова каза, че не си спомня с какви аргументи този котел е изведен от 

експлоатация.  

Ю. Ангелова отговори, че е изведен от експлоатация поради това, че част от 

спомагателните съоръжения не са били изправни и към онзи момент дружеството не е 

имало възможност да ги ремонтира. Сега се оказва, че срещу 5 000 лв. тези съоръжения са 

отремонтирани. Намерени са средства и сега котелът ще може да работи.  

И. Александров обясни, че по-рано този котел е работел на дървесни остатъци и е 

имало съоръжения (дробилки), които са привеждали тези остатъци от различен вид в 

стърготини. Сега дружеството декларира, че котелът ще работи със слънчогледова люспа. 

Това отново е биомаса.  

Ю. Ангелова каза, че иска да подчертае, че котелът не е извеждан от експлоатация. 

Има ревизионен акт от техническия надзор и се поддържа в експлоатационно състояние. 

Просто не е използван от миналата година, когато е изведен. Сега дружеството иска 

отново да го включи. Ю. Ангелова допълни, че според нея след заседанията на Комисията 

„Топлофикация - Враца” ЕАД ще има право котелът да работи. При всички случаи няма 

да има възможност да направи тези 11 000 MW, защото ще започне да работи от месец 

декември.  

С. Тодорова каза, че не е разбрала какво означава, че не е извеждан от 

експлоатация.  

Ю. Ангелова отговори, че дружеството е декларирало, че няма да го използва в 

дейността по лицензията и затова е изключен от приложението и не може да работи с 

него.  

С. Тодорова запита не се ли говори в доклада за въвеждане в експлоатация. 

Ю. Ангелова каза, че работната група е използвала няколко термина: въвеждане в 

дейността по лицензията и въвеждане в експлоатация. Котелът трябва да започне да 

работи. Как да го формулираме по друг начин?  

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

Е. Харитонова обяви, че насрочва откритото заседание за 20.11.2019 г. от 10:00 часа.  

 

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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с № Е-Дк-730 от 05.11.2019 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-
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И-77 от 24.10.2019 г. от „Топлофикация - Враца“ ЕАД за изменение на лицензия за 

производство на електрическа и топлинна енергия; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада по т.1 на 20.11.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Топлофикация - Враца“ 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 втора участват членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, 

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

Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-734 от 11.11.2019 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 24.09.2019 г., подадено от „Елпедисон Пауър 

Дженерейшън Ес. А“, за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 

24.09.2019 г., подадено от „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 

във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба 

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

на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група 

със заповед № З-Е-202 от 11.10.2019 г. на председателя на КЕВР. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-

Л-65 от 04.11.2019 г. дружеството е предоставило допълнителна информация към 

заявлението. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва 

да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на 

държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.  

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

І. Правни аспекти 

Видно от представено удостоверение за актуално състояние № 896503.1299958 от 

18.09.2019 г. от Служба „Вписвания“ (общ електронен търговски регистър) към Атинска 

търговско-промишлена палата, правно-организационната форма на „Елпедисон Пауър 

Дженерейшън Ес. А“ e акционерно дружество с № 9246101000, със седалище и адрес на 

управление: Република Гърция, община Маруси 15125, ул. „Амарусиу-Чаландриу“ 18-20. 

В съответствие с устава на Дружеството, „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ е 

със следната система на управление: Събрание на акционерите, Съвет на директорите, 

който действа чрез Главния изпълнителен директор, като Съветът на директорите се 

състои от осем члена: Николаус Захариадис, Андреа Тести, Анастасиос Калицанцис, 

Лукас Димитриу. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Николаус 
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Захариадис. 

Предметът на дейност на дружеството е обща строителна дейност за инсталации за 

производство на електроенергия, Производство на електроенергия от газови инсталации, 

Производство и разпределение на електрическа енергия, Услуги по предоставяне на 

електроенергия, Услуги по предоставяне на пара и топла вода за градско отопление, 

Услуги по разпределение на електроенергия, Строителни дейности за инсталации на 

електропроизводство, Услуги по предоставяне на пара и топла вода за градско отопление, 

Услуги по прехвърляне или предоставяне на ползването на нематериални блага (права 

върху интелектуална собственост, права върху емисии на парникови газове, патенти, 

лицензи за използване на промишлени и търговски марки и други сходни права). Търговия 

с електрическа енергия, Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и свързани 

с тях продукти, Търговия на дребно с облекло в специализирани магазини, Услуги по 

продажба на газообразни горива чрез газопроводи, Производство на електрическа енергия 

от преобразуване на вятьрна енергия, Производство на електрическа енергия от 

преобразуване на слънчева енергия. 

Предвид горното, „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ е лице с еквивалентна на 

Търговския закон регистрация по законодателството на друга държава-членка на 

Европейския съюз, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 

от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от съвета на директорите на дружеството декларации 

по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява, че 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, както и че 

заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в 

ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и 

не е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и 

съответно няма издаден отказ. Следователно издаването на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ на „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ няма да е в 

противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са 

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

II. Срок на исканата лицензия 

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Дружеството счита, че посоченият срок е необходим и обоснован с оглед реализацията на 

неговата бизнес концепция в България. Според дружеството предлаганият срок би 

осигурил реализация, както на средносрочните, така и на дългосрочните му планове и 

намерения чрез гарантиране на стабилен паричен поток и оформянето на естествени 

стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в България.  

III. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Елпедисон 

Пауър Дженерейшън Ес. А“ ще използва офис, находящ се в Република Гърция, община 

Маруси 15125, ул. „Амарусиу-Чаландриу“ 18-20. Заявителят декларира, че помещенията 

разполагат с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими за 

осъществяване на дейността. ИТ и комуникационната инфраструктура са изцяло 

собственост на дружеството и се управляват от служителите му. 

Дружеството е представило документ с изпълнение на техническите изисквания на 

офис оборудване със следната техника: 
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 Операционна система Window 7, 64 bit; 

 Пълен пакет на Microsoft 2013; 

 Сървър 2003, 2008,2012 32 & 64 bit; 

 Антивирусна защита – Symantec версия 14.0; 

 Електронна поща Outlook 2013, 32 bit;  

 Сървър за електронна поща Office 365. 

„Елпедисон Пауър Дженерейшън С.А.“ използва самостоятелно разработена 

система за търговия с електрическа енергия и управление на риска [ETRM], която се 

нарича ЕТРМ Трейд [ETRM Trade] и е специално създадена за дейността по търговия с 

електрическа енергия на „Елпедисон Пауър Дженерейшън С.А“. ETRM Трейд обединява и 

улеснява съставянето на графици, отчитането на печалбите и загубите и набирането на 

данни. ETRМ Трейд улеснява ефективността на търговията посредством типови образци 

за отразяване на сделките, които могат да бъдат индексирани, фиксирани или основани на 

формули. Също така, предлага възможността за изтегляне на данни от няколко източника, 

например от енергийните борси, които след това се използват в текущата дейност. 

системата издава и доклади, които могат да се използват при управление на позиции и 

оценка на сделки. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, 

осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-

6049≠1 от 22.10.2019 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ е 

изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен 

обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна 

мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 

сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 

100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ притежава технически 

възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“. По отношение на служителите са приложени 

справка за нает персонал, трудови договори и копия от дипломи и автобиографии. 

Съгласно представената организационна структура на дружеството, обособените 

отдели са два главни отдела: Управление на операции и Подкрепящ отдел. Представени са 

подотдели: 

 Отдел „Финанси и ИТ“; 

 Отдел „Регулатори и развитие на дейността“; 

 Отдел „Търговия“; 

 Юрисконсулт; 

 Човешки ресурси и КСО; 

 Производство на енергия; 

 Продажби; 

 Маркетинг и комуникации; 

 Клиентски операции; 

 Управление на енергията; 

 Централа Солун; 

 Централа Тисви. 

Организацията на „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ е съсредоточена върху 
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оперативните дейности. Поддържащите услуги като ИТ, Счетоводство, Управление на 

кредита, Служебна администрация, ЧР и Правен отдел и контролните услуги (Управление 

на риска и Одит), се изпълняват от други корпоративни звена на „Елпедисон Пауър 

Дженерейшън Ес. А“, което позволява на основния екип за търговия с електрическа 

енергия да ползва възможностите за взаимно допълване, при запазване на изискваното 

отделяне на контролните дейности, като част от Най-добрите практики в търговските 

дейности. 

Като счетоводна система „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ използва САП 

[SAP] - една от най-големите софтуерни компании, които широко се използват в целия 

свят. Тя позволява записване на сделки, докладва оперативни данни и анализира 

финансови данни. 

Контролните услуги включват процеси като Контрол на кредита, чрез конкретни 

политики за всички клиенти. Освен това оценките и изводите за всички клиенти се 

предоставят заедно с мерките за контрол на специалните условия на плащане, 

продълженията на срокове и кредитните лимити. 

Дружеството разполага с достатъчен като състав и подготвеност счетоводен екип, 

финансови контрольори и отделен екип по управление на риска, за да се осигури 

процесите на търговия с енергия на дружеството да бъдат адекватно контролирани. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ 

разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови гаранции и 

обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно 

Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата).  

„Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А.“ е представило бизнес план за периода 

2020 г. – 2024 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“ 

с прогнозни годишни финансови отчети, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.  

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило банково удостоверение с изх. № 44 от 29.07.2019 г. от „Банка Пиреос 

България“ АД , клон България в уверение на това, че „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. 

А.“ е клиент на същата банка и поддържа специална разплащателна сметка, с цел 

осигуряване на  плащанията по търговските си сделки с електрическа енергия, с 

наличност към 16.07.2019 г. в размер на 159 940 лв. Размерът на наличната сума е в 

съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението в съответствие с чл. 19, 

ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната 

дейност съгласно представения на Комисията бизнес план. Според удостоверението, в 

съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 4 от Правилата, банката се задължава при 

поискване да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по 

специалната сметка.  

Средните прогнозни количества на търгувана електроенергия са нагледно показани 

в следната таблица: 

Показател Мярка 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Средна покупна цена лв./MWh 101 104 107 110 114 

Средна продажна цена  лв./MWh 108 112,3 116,8 121,5 126,3 

Количество търгувана ел. енергия общо MWh 36 000 50 000 55 000 60 000 60 000 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2020 г. - 2024 г., 
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като прогнозните приходи и разходи са представени в таблицата по-долу: 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г 

Приходи  3 888 5 616 6 425 7 289 7 581 

Разходи 3 636 5 202 5 893 6 622 6 821 

Счетоводна печалба 252 415 531 667 760 

Финансов резултат 179 294 377 474 540 

 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 3 888 хил. лева 

за 2020 г. да достигнат до 7 581 хил. лева през 2024 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 3 636 хил. лева за 

2020 г. да достигнат 6 821 хил. лева през 2024 г. 

В маркетинговият анализ на „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А.“, под формата 

на SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, 

така и обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, 

„Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията заявление от „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“. След 

прегледа на заявлението от правна, техническа и икономическа страна, работната група е 

установила, че дружеството изпълнява условията за издаване на лицензия за „търговия с 

електрическа енергия“. При спазване на заложените в бизнес плана параметри, дружеството 

ще може да оперира на българския пазар. Предвид гореизложеното 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 от Закона за енергетиката, работната 

група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Елпедисон 

Пауър Дженерейшън Ес. А“ заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане 

на подаденото заявление; 

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

„Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“, или други упълномощени от тях представители 

на дружеството; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

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

Е. Харитонова обяви, че насрочва откритото заседание за 20.11.2019 г. от 10:00 часа.  

 

Предвид гореизложеното 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 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 



 15 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-734 от 11.11.2019 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-65 от 24.09.2019 г., подадено от „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“, за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада по т.1 на 20.11.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ 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 членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, 

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

Харитонова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № О-Дк-662 от 11.11.2019 г. относно проект на протоколно 

Решение на Министерския съвет за одобряване на отчет за напредъка към 18.10.2019 г. в 

изпълнение на мерките, одобрени с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на Министерски съвет 

за приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, 

възпрепятстващи нарастването на инвестициите, изменено с Решение № 191 от 29.03.2018 

г. и с Решение № 421 от 18.07.2019 г. на Министерски съвет. 

2. Приема проект на писмо до Министерство на финансите. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с № Е-Дк-730 от 05.11.2019 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-

И-77 от 24.10.2019 г. от „Топлофикация - Враца“ ЕАД за изменение на лицензия за 

производство на електрическа и топлинна енергия; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада по т.1 на 20.11.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Топлофикация - Враца“ 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 с вх. № Е-Дк-734 от 11.11.2019 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-65 от 24.09.2019 г., подадено от „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“, за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада по т.1 на 20.11.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ или други,  упълномощени от тях представители 
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на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № О-Дк-662 от 11.11.2019 г. относно проект на протоколно Решение 

на Министерския съвет за одобряване на отчет за напредъка към 18.10.2019 г. в 

изпълнение на мерките, одобрени с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на Министерски съвет 

за приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, 

възпрепятстващи нарастването на инвестициите, изменено с Решение № 191 от 29.03.2018 

г. и с Решение № 421 от 18.07.2019 г. на Министерски съвет, както и проект на писмо.  

2. Доклад № Е-Дк-730 от 05.11.2019 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-77 от 

24.10.2019 г. от „Топлофикация - Враца“ ЕАД за изменение на лицензия за производство 

на електрическа и топлинна енергия Приложение № 1 към лицензията. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-734 от 11.11.2019 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 

от 24.09.2019 г., подадено от „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /отсъства/ 

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


