РЕШЕНИЕ
№ И3-Л-094
от 30.10.2018 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 30.10.2018 г., след като разгледа заявление с
вх. № E-ЗЛР-И-24 от 12.06.2018 г. от „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД, за изменение и
допълнение на лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на
електрическа енергия“, доклад с вх. № Е-Дк-896 от 16.10.2018 г., както и събраните
данни от проведено на 29.10.2018 г. открито заседание, установи следното:
Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-24 от 12.06.2018 г. от
„ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД, с. Големо село, за изменение и допълнение на лицензия № Л-094-01
от 21.02.2001 г. за „производство на електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1,
във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба
№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Със заявлението
дружеството е направило искане да бъде изменена издадената му лицензия за „производство
на електрическа енергия“, като се добави и дейността „производство на топлинна енергия“.
Предложило е срокът на изменената лицензия за „производство на електрическа и топлинна
енергия“ да бъде 35 години.
Със заповед № З-E-89 от 18.06.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на исканията.
С писма с изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 21.06.2018 г. и изх. № Е-ЗЛР-И-24 от 27.07.2018 г. от
заявителя е поискано да представи допълнителна информация. Дружеството е представило
допълнително данни и документи с писма с вх. № E-ЗЛР-И-24 от 02.07.2018 г. и с
вх. № E-ЗЛР-И-24 от 16.08.2018 г.
Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с
вх. № Е-Дк-896 от 16.10.2018 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 191 от
23.10.2018 г., по т. 2 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията.
В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 29.10.2018 г. е проведено
открито заседание, на което Комисията е обсъдила доклада с упълномощен представител на
заявителя. От страна на дружеството не са направени устни възражения към констатациите в
доклада, както и не са постъпили писмени възражения или становище.
Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:
„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК
109513731, със седалище и адрес на управление: Република България, област Кюстендил,
община Бобов дол, с. Големо село, 2635, с предмет на дейност: производство на електрическа
и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна
дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна
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дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна
дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски
марки и промишлени образци, ноухау и други обекти на интелектуалната собственост, както
и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
Едноличен собственик на капитала е „Консорциум Енергия МК” АД, ЕИК 175331136.
Капиталът на дружеството е в размер на 8 705 040 (осем милиона седемстотин и пет
хиляди и четиридесет) лева, разделен на 870 504 (осемстотин и седемдесет хиляди петстотин
и четири) броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева.
Записаният капитал е изцяло внесен. Дружеството е с едностепенна система на управление управлява се от съвет на директорите.
Съгласно представената декларация от изпълнителния директор на „ТЕЦ - Бобов дол”
ЕАД, представляваното от него дружество не е в производство по несъстоятелност. От
извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се
установи, че дружеството не е в производство по ликвидация. КЕВР не е отнемала лицензия
и не е отказвала издаването на лицензия на дружеството за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“. Съгласно представените декларации от членовете на
Съвета на директорите се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват
търговска дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против
собствеността или против стопанството.
Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-24 от 12.06.2018 г. съдържа:
І. Искане на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД да бъде изменена и допълнена издадената му
лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за „производство на електрическа енергия“ като
се добави и дейността „производство на топлинна енергия“:
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. В
чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ е предвидено, че лицензиант може да поиска изменение и/или
допълнение на лицензията в случаите по чл. 62, ал. 1 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. В случая изменението на лицензията е свързано със
съществено изменение на обстоятелствата при упражняване на лицензионната дейност, което
ще доведе до изменение на вида на лицензията - тя ще бъде лицензия за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“. Следва да се има предвид, че
лицензията съдържа дейността, за която е издадена (чл. 49, ал. 1, т. 5 от НЛДЕ), обекта
(обектите), чрез който се извършва дейността (чл. 49, ал. 1, т. 8 от НЛДЕ) и разпоредителна
част, с която се определят специалните условия за осъществяване на лицензионната дейност,
според вида на лицензията и специалните изисквания, определени в действащите
нормативни, общи и индивидуални административни актове. В тази връзка е необходимо
лицензията да се измени, като се допълни с условия за изпълнение на дейността по
производство на топлинна енергия и се актуализират данните за енергийния обект, в
съответствие с представената информация от дружеството. 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 на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД. 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 „ТЕЦ – Бобов дол“ е представило
актуализирано Приложение № 1 „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в
„ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД“.
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ІІ. Искане на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД срокът на изменената лицензия за
„производство на електрическа и топлинна енергия“ да бъде 35 години:
Предвид обстоятелството, че с Решение № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. Комисията е
продължила срока на лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. с 5 години, считано от
01.01.2015 г., то срокът ѝ изтича на 01.01.2020 г. На основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ
лицензиантът е длъжен най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията да
подаде заявление за продължаване на срока. В случая искането за продължаване на срока на
лицензията може да бъде направено не по-късно от 31.12.2018 г. В тази връзка искането на
„ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД за срок на лицензията от 35 години следва да се разглежда като
искане за продължаване на срока на лицензията, като същото е подадено в предвидения срок
и съдържа изискуемите документи по чл. 68 от НЛДЕ. Дружеството e обосновало новия срок
на лицензията със състоянието на инсталираното основно и спомагателно производствено
оборудване и нуждите на пазара, като е отчело въвеждането на пречистващи инсталации.
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.
Видно от справка в Търговския регистър заявителят отговаря на изискването на чл. 40,
ал. 1 от ЗЕ да е лице, регистрирано по Търговския закон. Дружеството не е в производство по
несъстоятелност или ликвидация. Заявителят не е получавал отказ за издаване и не му е
отнемана лицензия за същата дейност и следователно продължаването на срока на
лицензията няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.
За удостоверяване на вещните си права върху енергийните обекти, чрез които ще се
осъществява дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ заявителят е
представил Акт за държавна частна собственост № 633 от 10.03.2004 г., Акт за държавна
частна собственост № 634 от 10.03.2004 г. и Акт за държавна частна собственост № 635 от
10.03.2004 г., както и извлечение от инвентарна книга.
„ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за дейността
„производство на електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години.
С решение № О-Л-094-01 от 17.03.2008 г. Комисията е отказала да измени лицензията,
във връзка с подадено заявление за извеждане от експлоатация на една блокова мощност.
Основният мотив за решението на Комисията е необходимостта от мощности в
електроенергийната система и географското разположение на централата.
С решение № И1-Л-094 от 21.03.2011 г. Комисията е продължила срока на издадената
лицензия до 31.12.2014 г., при условията на издаденото от Министерство на околната среда и
водите (МОСВ) комплексно разрешително КР № 45/2005 г. С решение № И2-Л-094 от
19.12.2014 г. Комисията е продължила срока на издадената лицензия с 5 години, считано от
01.01.2015 г., при условията на издадените комплексни разрешителни.
С решение № 45-Н3-И0-А0/2015 г. на МОСВ е издадено ново комплексно
разрешително (КР) № 45-Н3/2015 г., с което се разрешава експлоатацията и на трите
енергоблока при изпълнение на следните условия:
„Условие 2.2. Експлоатацията на енергиен котел ЕК 1 се разрешава единствено след
потвърдено от РИОСВ въвеждане в експлоатация на 1 бр. некаталитичен метод за редукция
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на азотни оксиди (SNCR) за пречистване на отпадъчните газове от него, съгласно Условие
9.1.1.“
„Условие 3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да осъществи
промени в работата на СОИ 1, с които ще осъществи едновременната експлоатация на ЕК 1 и
ЕК 2, …..“
„Условие 9.2.6. До изпълнение на Условие 3.4 на притежателя на настоящото
разрешително се разрешава експлоатацията на енергиен котел (ЕК) № 1 (резервен) само в
случай на авария на ЕК № 2 (свързана с пълното му изключване) или при спирането на ЕК
№ 2 за планов ремонт, като не се разрешава едновременна работа на трите котела, а само на
два от тях.“
„ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД е кондензационна топлоелектрическа централа с инсталирана
електрическа мощност 630 МWe (три блока по 210 МWе) и инсталирана топлинна мощност
1 716 MWt, разположена на 10 km северозападно от гр. Дупница. Изграждането на
централата започва през 1969 г. Първият енергиен блок е включен в работа на 13.12.1973 г.,
вторият – 02.10.1974 г. и третият – 18.02.1975 г.
Централата е проектирана да изгаря високопепелни кафяви въглища от Бобовдолския и
Пиринския минни басейни, но поради непостигнатия проектен добив в тези мини,
централата приема въглища от почти всички местни източници.
Монтирани са три идентични енергийни парогенератора тип ОВ-650-040 (Rafako,
Полша) с номинални параметри на парата - паропроизводство 650 t/h, налягане 13,8 MPa,
температура 540 0С, и един парен котел ПКМ 12 с мощност 8 MW.
Трите турбини са тип К-200-130-6, производство на ЛМЗ – Русия, с номинална
електрическа мощност 210 МWе. Електрическите генератори са тип ТВВ-200-2А, с мощност
210 МWе и напрежение 15,75 kV.
Турбините имат само един регулируем V-ти пароотбор, от който се подава пара към
основните бойлери (по един за всяка турбина), чието предназначение е да поддържат
необходимата регламентирана температура на мрежовата вода в централата. Мрежовата
помпена станция се състои от 3 бр. „летни“ и 6 бр. „зимни“ мрежови помпи.
Блок № 1 с генераторно напрежение 15,75 kV, посредством повишаващ трансформатор
ТСБ 1 и открито разпределително устройство ОРУ – 110 kV е свързан към преносната мрежа
110 kV. Към уредбата са присъединени 5 електропроводни линии.
Блокове № 2 и № 3 посредством повишаващи трансформатори ТСБ 2 и ТСБ 3 и ОРУ –
220 kV са свързани към преносната мрежа 220 kV. Връзката между ОРУ – 110 kV и ОРУ –
220 kV се осъществява от автотрансформатор с мощност 200 МVА.
Всички електромери за Енето към преносната мрежа са монтирани в нова командна зала
на ЕСО ЕАД, а измервателните трансформатори в ОРУ. Всички елементи на измервателните
групи са собственост на ЕСО ЕАД. „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД разполага с контролни
електромери.
На площадката има инсталиран парен котел тип ПКМ 12, година на пуск 1994 г.,
номинално паропроизводство 12 t/h, гориво - мазут.
Представена е организационна и управленска структура на дружество, което в момента
осъществява дейността си с 855 човека.
Общо инсталираната електрическа мощност в „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД е 630 MWе,
а общо инсталираната топлинна мощност – 1 724 MWt.
Дружеството е представило следната обосновка на поисканото изменение на вида на
издадената му лицензия чрез добавяне на дейността „производство на топлинна енергия“:
До момента няма извършена реконструкция на основното оборудване на
електроцентралата. На всеки един от трите енергийни блока на ТЕЦ „Бобов дол“
първоначално са монтирани бойлерни уредби с топлообменник тип ПСВ 200-7-15 с
параметри:
- топлообменна повърхност - 200 m2
- налягане по парна страна - 7 ata
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- налягане по вода
15 ata
- количество вода 400 t/h
- температура на водата на вход / изход
70 / 150 оС
Бойлерите се захранват от V-ти пароотбор на съответната турбина, който при
номинален товар на блока е с параметри: налягане – 2,9 ata, температура – 267 оС.
Топлинният товар, който е възможен да бъде отнет от кондензационния цикъл
посредством този топлообменник (в топлинната схема на турбината означен като „Основен
бойлер“), е над 25 MW.
Не са правени специални разходи по оборудване – машини, апарати, сгради и преносни
съоръжения. Извършена е доставка и монтаж на измервателна апаратура. Финансирането е
по инвестиционната програма и е със собствени средства.
Наличният свободен топлинен ресурс и стремежът за повишаване ефективността на
работа на централата, както и проявеният интерес от външни фирми относно захранване с
топлинна енергия с гореща вода е причината за обособяване на топлофикационна част в
технологичната схема на ТЕЦ-а.
До момента в централата топлинна енергия се подава към съществуващите баня, кухня
и стол за персонала, както и за сезонното отопление.
С фирма „М ТЕХНИК” ЕООД дружеството е в преддоговорни отношения за подаване
на топлинна енергия към четири нейни обекта. Обектите се намират в непосредствена
близост и в района на централата. Необходимата топлинна мощност общо е около 8 – 9 MW.
Топлоносител за всички изброени обекти ще бъде гореща вода с температура
110 - 140 оС.
Обобщено в годишен аспект един от трите енергийни блока на централата ще работи в
топлофикационен режим, натоварен средно около 155 MW електрически товар (в това число
5 - 7 MW високоефективен) и около 15 MW топлинен товар.
Оползотворяването на топлинната енергия от клиенти на дружеството ще се отрази
благоприятно, както в посока повишаване ефективността на използване на първичния
енергиен ресурс, така и в намаление на отделените емисии СО2.
„ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД е представило организационна структура на дружеството с обща
численост 855 човека, в т. ч. и данни за опита и квалификацията на експлоатационния персонал.
В подкрепа на своето искане дружеството е представило:
- Копия на ревизионни актове от извършени периодични технически прегледи на
основни съоръжения, в които е констатирано добро техническо състояние;
- Комплексно разрешително № 45-Н3/2015 г. на МОСВ за експлоатация на горивна
инсталация за производство на електрическа енергия и на инсталация за производство на
водород;
- Заповед № Е-РД-16 от 18.07.2018 г. на Министъра на енергетиката, с която е утвърден
алгоритъм за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана
електрическа енергия, произведена от инсталациите за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия на „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД, който ще се прилага само след
изменение на лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. като лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия или в случай, че произведената топлинна енергия се
използва за собствено потребление;
- актуализирано Приложение № 1 „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в
„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД“;
- справка за отработените часове на основните съоръжения в ТЕЦ.
Дружеството е поискало срокът на лицензията да бъде 35 години със следните мотиви:
Поисканият срок е съобразен със състоянието на инсталираното основно и
спомагателно производствено оборудване и нуждите на пазара. Отчетено е също
въвеждането в последно време на нови сероочистващи инсталации. Съществен мотив за
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предложението е значението на географското местоположение на централата. ТЕЦ „Бобов
дол“ и понастоящем извършва дейностите по производство на енергия, разполага с
производствени съоръжения с наличен технически ресурс, изградена инфраструктура,
използва местни ресурси и работи в съответствие с екологичните норми.
Към 01.05.2018 г. отработените часове на основното оборудване и извършените цикли
на пускане и спиране на блоковете са:
Работни часове
цикли

Блок 1
209 404
1 500

Блок 2
207 070
1 270

Блок 3
222 190
1 320

Относно поискания от дружеството 35-годишен срок за дейността по лицензията
за производство на електрическа и топлинна енергия следва да се отчете следното:
- дружеството не е представило доказателства за наличие на експлоатационен ресурс на
основните съоръжения за поискания 35-годишен срок на лицензията. В резултат на
дългогодишната експлоатация е налично физическо износване на основните съоръжения,
които се поддържат в добро техническо състояние и се ремонтират своевременно;
- въведена е в експлоатация нова сероочистваща инсталация във връзка със спазването
на екологичното законодателство;
- с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн.,
ДВ, бр. 59 от 2009 г.; посл. изм. ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД“ е
включено в списъка на стратегическите обекти за националната сигурност, сектор
„Енергетика“ – т. 2.6;
- Централата е необходима за осигуряване на баланс между потребление и
производство на електрическа енергия в случай на възникване на дефицит в
електроенергийната система на страната.
С оглед на горното срокът на лицензията за производство на електрическа и
топлинна енергия може да бъде определен на 10 (десет) години, считано от 01.01.2020 г.,
при спазване условията на издаденото комплексно разрешително.
Финансови резултати от дейността на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД:
„ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ е
представило годишни финансови отчети за последните три години - 2015 г., 2016 г. и 2017 г.,
от които е видно, че от осъществяване на дейността дружеството реализира печалба, както
следва: 2015 г. –1 586 хил. лв.; 2016 г. - 958 хил. лв. и 2017 г. - 672 хил. лв.
От представения одитиран годишен финансов отчет за 2017 г. е видно, че
„ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД отчита нетна печалба в размер на 672 хил. лв., която е намалена
спрямо предходната година, когато е в размер на 958 хил. лв.
Отчетеното намаление на печалбата е вследствие на намалените други приходи през
2017 г. в размер на 4 305 хил. лв. спрямо 10 207 хил. лв. за 2016 г., както и на значителния
ръст на другите оперативни разходи през 2017 г. в размер на 22 458 хил. лв., (от които с найголям относителен дял са разходите за закупени квоти емисии в размер на 14 137 хил. лв.)
спрямо 13 305 хил. лв. за 2016 г.
От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода могат да бъдат направени
следните изводи:
- Нетните приходи от продажба на свободния пазар на електрическа енергия и
разполагаемост за студен резерв нарастват през 2017 г. спрямо 2016 г. с 13,23%;
- Общите разходи от оперативната дейност също нарастват през 2017 г. спрямо
2016 г. с 5,24%.
Общата стойност на нетекущите активи намалява през 2017 г. в размер на 160 201 хил.
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лв. спрямо 2016 г., когато са в размер на 162 827 хил. лв., вследствие на намалените
дълготрайни материални активи в частта на дълготрайни материални активи в процес на
изграждане, въпреки ръста на дълготрайни материални активи в частта на имоти, машини и
съоръжения.
Текущите активи на дружеството нарастват през 2017 г. в размер на 139 582 хил. лв.
при 119 290 хил. лв. за 2016 г., основно от увеличените материални запаси и търговски и
други вземания.
Собственият капитал на дружеството се увеличава през 2017 г. и е в размер на
231 690 хил. лв. спрямо 2016 г., когато е 231 019 хил. лв., в резултат на отчетения
положителен финансов резултат от дейността за текущата година.
Нетекущите пасиви нарастват през 2017 г. в размер на 7 090 хил. лв. спрямо
745 хил. лв. за 2016 г., което се дължи основно на задълженията по облигационен заем в
размер на 6 000 хил. лв.
Текущите пасиви също нарастват през 2017 г. в размер на 61 003 хил. лв. спрямо 50 353
хил. лв. за 2016 г., основно от увеличените задължения към доставчици и клиенти.
От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова
структура към 31.12.2017 г., е видно, че размерът на собствения капитал позволява
дружеството да придобие нови нетекущи активи, по отношение на показателя „обща
ликвидност“ е видно, че дружеството притежава достатъчно собствени оборотни средства,
необходими за покриване на текущите задължения, както и възможността да обезпечи
обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс.
Финансовата структура на дружеството в края на 2017 г. е 77% собствен капитал
и 23% привлечени средства спрямо края на 2016 г. с дял от 82% собствен капитал и
18% привлечени средства.
Във връзка с предложението за изменение и допълнение на лицензия за „производство
на електрическа енергия“ като лицензия за „производство на електрическа и топлинна
енергия“ дружеството заявява, че не са извършени реконструкции на основното оборудване
на електроцентралата и не са направени допълнителни разходи. Извършена е доставка и
монтаж само на средства за търговско мерене, чието финансиране е със собствени средства.
Към настоящия момент дружеството води преговори за продажба на топлинна енергия
с топлоносител гореща вода с фирма „М Техник“ ЕООД за захранване на четири нейни
обекта, които се намират в непосредствена близост или са в района на централата.
Дружеството очаква след изменението на лицензията и подписване на договор за
продажба на топлинна енергия с „М Техник“ ЕООД да реализира приходи и от продажба на
топлинна енергия.
Въз основа на горното може да се направи извод, че „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД
притежава необходимите финансови възможности за осъществяване на дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“.
Заявителят е представил проект на Общи условия за продажба на топлинна енергия
за небитови нужди от „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, които след одобряването им от КЕВР да
станат приложение към лицензията, съгласно чл. 49, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ.
Проектът на Общи условия е приет с решение по т. 1 от Протокол от заседание на
съвета на директорите на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, проведено на 08.06.2018 г. и е съобразен с
чл. 149, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, съгласно който продажбата на топлинна енергия се извършва на
основата на писмени договори при общи условия, сключени между производител и пряко
присъединени клиенти на топлинна енергия за небитови нужди.
Извършеният подробен анализ на проекта на Общи условия показва, че заявителят го е
съобразил със съответните разпоредби от ЗЕ, Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за
топлоснабдяването и НЛДЕ, уреждащи продажбата на топлинна енергия за небитови нужди
от производител на пряко присъединени клиенти на топлинна енергия.
Предметът на Общите условия не попада в приложното поле на Закона за защита на
потребителите (ЗЗП), тъй като съгласно § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП
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„потребител” по смисъла на този закон е всяко физическо лице, което придобива стоки или
ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална
дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън
рамките на своята търговска или професионална дейност, докато бъдещите клиенти на
„ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, съобразно представената обосновка към заявлението, извършват
търговска и професионална дейност.
Заявителят е представил и проект на „Правила за работа с потребителите на
енергийни услуги на „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД“, които съдържат процедурите за работа с
потребители, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени
жалби, сигнали и искания и форма на данните за потреблението и процедурата, по която
клиентите на енергийни услуги получават достъп до тях, съгласно изискванията на чл. 14 от
НЛДЕ. На основание чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ първите правила за работа с потребителите на
енергийни услуги се одобряват от комисията с издаването на лицензията. В случая „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, след изменението на лицензията, за първи път ще получи право да
осъществява дейността по производство на топлинна енергия, съответно да снабдява с
топлинна енергия пряко присъединени клиенти на топлинна енергия за небитови нужди,
поради което са налице основания Комисията да одобри предложените Правила за работа с
потребителите на енергийни услуги на „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 4 от
НЛДЕ Правилата за работа с потребителите на енергийни услуги следва да станат
приложение към лицензията.
На основание чл. 41, ал. 2 от ЗЕ в случай, че лицензионната дейност се осъществява по
цени, подлежащи на регулиране по този закон, към заявлението за издаване на лицензия се
подава и заявление за утвърждаването им. В тази връзка „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД е подало и
заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, предвид
обстоятелството, че лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна
енергия” се осъществява по цени, подлежащи на регулиране по ЗЕ. Съгласно чл. 15, ал. 3 от
НЛДЕ Комисията се произнася с отделно решение по всяко от подадените заявления - за
издаване на лицензия и за утвърждаване на цени. При обявяване на решението за издаване на
лицензия Комисията обявява и решението за утвърждаване на цените. В тази връзка, по
подаденото заявление с вх. № Е-14-33-6 от 12.06.2018 г. на „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД
Комисията ще се произнесе с отделно решение, като датата на прилагане на последното
следва да се счита за дата, от която подлежи на изпълнение и решението за изменението на
лицензията чрез добавяне на дейността „производство на топлинна енергия“.
В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 и чл. 13 от НЛДЕ, във връзка с
чл. 65, ал. 4 и чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ заявителят е представил към заявлението за изменение на
лицензията и за продължаване на срока ѝ бизнес план за развитие на дейността. На
основание чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията и съгласно
чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ става приложение и неразделна част от лицензията. Предвид
разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗЕ по представения за одобряване бизнес план
Комисията ще се произнесе с отделно решение.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1.

На основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
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енергетиката и чл. 49, ал. 1, т. 5, т. 8 и т. 9 и ал. 2, т. 1 и чл. 66, т. 1, във връзка с чл. 61,
ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката
ИЗМЕНЯ лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за „производство на електрическа
енергия“, издадена на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД, с ЕИК 109513731, със седалище и адрес
на управление: Република България, област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо
село, 2635, както следва:
1.1. по отношение на дейността, за която е издадена лицензията, като добавя
дейността „производство на топлинна енергия“.
1.2. по отношение на енергийния обект – като добавя съоръжения за
производство на топлинна енергия.
2. На основание чл. 56, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране
на дейностите в енергетиката
2.1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за
„производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ – Бобов дол”
ЕАД, с ЕИК 109513731, със седалище и адрес на управление: Република България,
област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село, 2635 с 10 (десет) години, считано
от 01.01.2020 г.
2.2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия
срок на лицензията.
3. Във връзка с измененията по т. 1 и продължаването на срока на лицензията
по т. 2. одобрява:
3.1. актуализиран текст на лицензията, приложение към настоящото решение.
3.2. актуализирано Приложение № 1 към лицензията „Описание на обекта с
неговите технически и технологични характеристики“, приложение към настоящото
решение.
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и
чл. 49, ал. 2, т. 7 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката
ОДОБРЯВА „Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди
от „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД“, приложение към настоящото решение и приложение № 5
към лицензията.
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и
чл. 49, ал. 2, т. 4 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката
ОДОБРЯВА „Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД“, приложение към настоящото решение и приложение № 4 към
лицензията.
6. Решенията по горните точки подлежат на изпълнение, считано от датата от
която се прилага решението на Комисията за енергийно и водно регулиране,
постановено във връзка със заявление с вх. № Е-14-33-6 от 12.06.2018 г., подадено от
„ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД, за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия.
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Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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