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Р Е Ш Е Н И Е 

№ БП-13 

от 02.07.2020 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 на закрито заседание, проведено на 02.07.2020 г., като разгледа бизнес план за 

периода 2021 г. - 2025 г., представен със заявление с вх. № Е-14-34-2 от 22.01.2020 г. от 

„ТЕЦ Марица 3“ АД и събраните данни от проведеното открито заседание на 

24.06.2020 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-34-2 от 

22.01.2020 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД с искане за одобряване на бизнес план за периода 

2021 г. - 2025 г., на основание чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със заповед на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да 

извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за 

съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и НЛДЕ и да извърши 

проучване от техническа, финансово-икономическа и правна страна на искането за 

одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. 

След извършена проверка на подаденото заявление за одобряване на бизнес план и 

приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-99 от 

12.02.2020 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следната информация и 

документи: инвентарна книга на дружеството към 31.01.2020 г.; списъчен състав на 

персонала, зает в упражняване на дейностите производство на топлинна и електрическа 

енергия; отчет и анализ на изпълнението на производствената и социалната програми за 

периода 2015-2019 г.; преработен бизнес план, включващ 2020 г. предвид 

обстоятелството, че старият бизнес план е с период до 2019 г. включително и в тази връзка 

от дружеството е изискано да представи преработена производствена и инвестиционни 

програми за периода 2020 г. - 2024 г. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-99 от 21.02.2020 г. дружеството е представило 

изисканата информация. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложения към него бизнес 

план за периода 2020 г. - 2024 г. са отразени в доклад с вх. № E-Дк-500 от 11.06.2020 г., 

приет с решение на КЕВР на закрито заседание по Протокол № 126 от 16.06.2020 г., по  

т. 3, и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 24.06.2020 г. е 

проведено открито заседание от разстояние на основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките 

и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците и решение на КЕВР по 

Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1. 

Предвид горното, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-99 от 17.06.2020 г. Комисията е 

поканила лицата, представляващи „ТЕЦ Марица 3“ АД, за дистанционно участие в 

откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype. Участие в откритото заседание 

е взел г-н Илиан Павлов – изпълнителен директор на дружеството, като същият е изразил 

положително становище, не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и 

изводите, отразени в приетия доклад, както и не е постъпило друго писмено становище. 
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След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното: 

 

„ТЕЦ Марица 3“ АД с ЕИК 126526421 е акционерно дружество със седалище и 

адрес на управление: Република България, област Хасково, община Димитровград,  

гр. Димитровград 6400, Промишлена зона. 

Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 937 000 лв. и е 

разпределен в 93 700 бр. поименни безналични акции с номинална стойност на всяка 

акция 10,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 

членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е Илиан Димитров Павлов. 

Предметът на дейност на „ТЕЦ Марица3“ АД е: производство на електрическа и 

топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна 

дейност в областта на електроенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на 

електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и 

разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени 

образци, ноу-хау и др.обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга 

дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. 

„ТЕЦ Марица 3“ АД е разположена в източната, промишлена зона на  

гр. Димитровград върху обща площ от 1 313 816 м2. Основната площадка на централата е 

с около 60 бр. сгради и обща застроена площ от 36 635 м2. Централата е пусната в 

експлоатация през периода 1951 г. – 1954 г., като топлофикационна – с 3 котела ТП 170 и  

2 пароотборни турбини ВПТ 25-3. Целогодишно е покривала промишлена консумация на 

топлинна енергия до 80-100 Gkal/h и топлофикационен товар до 30 Gkal/h за зеленчукови 

оранжерии. През 1971 г. е разширена с кондензационен блок 120 MW, a през 1989 г. е 

монтирана и парокотелна инсталация с 3 бр. котела ПКМ 12 на гориво природен газ. През 

м. март 1999 г. е изведена от експлоатация топлофикационната част на централата. 

С Решение № И2-Л-068 от 05.06.2015 г. по т. 2, Комисията е одобрила предходния 

бизнес план на дружеството за периода от 2015 г. до 2019 г. включително. 

 

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са 

регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за 

срок до пет години според указанията на Комисията. В тази връзка бизнес планът за новия 

период е съобразен с тези изисквания. На основание чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ 

бизнес план се представя за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди 

изтичането на срока на предходния бизнес план. „ТЕЦ Марица 3“ АД не е подало 

заявлението в нормативно установения срок. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от 

издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на 

лицензията. 

 

 I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ БИЗНЕС ПЛАН НА  

„ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г. 

 

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма 

 

 Таблица № 1 
ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ, ХИЛ. ЛВ. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ОБЩО 

план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет 

34 259 3 531 19 409 3 716 10 192 2 943 3 460 1 858 145 1 249 67 465 13 297 

 

 В таблица № 1 са представени планираните и отчетени инвестиционни разходи по 

години за периода от 2015 г. до 2019 г. От нея е видно, че дружеството отчита извършени 
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инвестиции на обща стойност 13 297 хил. лв., при планирани 67 465 хил. лв. или 

изпълнението е 19,71%. 

 

I.2. Изпълнение на производствената програма 

 

През периода 2015 г. - 2019 г. „ТЕЦ Марица 3“ АД е предоставяло студен резерв и 

допълнителни услуги (технологични) по сключени договори с „ЕСО“ ЕАД, с изключение 

на периода 01.04.-31.07.2016 г., и количества електрическа енергия в рамките на квотата за 

покриване на потреблението на крайните снабдители, при наличие на такава, както и 

реализирани продажби на електрическа енергия на свободния пазар и на лицензирани 

търговци на електрическа енергия. Произведената електрическа енергия е в съответствие с 

потребностите на системния оператор. През 2019 г. централата не е била активирана и 

Блок 120 MW не е бил в експлоатация. 

Сравнението на прогнозните данни за производството на електрическа енергия за 

периода на бизнес плана и отчетните данни за периода, както и работните часове, са 

посочени в таблица № 2. 

 

Таблица № 2 

Година 
Бруто, MWh Изпълнение, 

% 

Нето, MWh Изпълнение, 

% 

Работни 

часове план отчет план отчет 

2015 260 000 14 838 5,71 231 400 13 351 5,77 157,96 

2016 550 000 42 085 7,65 489 500 37 765 7,72 450,17 

2017 520 000 32 188 6,19 462 800 30 519 6,59 500,87 

2018 550 000 12 427 2,26 489 500 11 139 2,28 142,93 

2019 520 000 0,000 0 462 800 0,000 0 0,000 

ОБЩО: 2 400 000 101 538 4,23 2 130 000 92 774 4,36 1 251,93 

 

От таблицата е видно, че „ТЕЦ Марица 3“ АД отчита около 4% изпълнение на 

производствената програма за периода 2015 - 2019 г. При планиранo брутно производство 

от 2 240 000 MWh електрическа енергия е реализирано едва 101 538 MWh за целия 

период. Работните часове на централата са общо 1 252 h. 

 

I.3. Изпълнение на ремонтната програма 

Ремонтната програма обхваща извършването на текущи и основни ремонти и 

профилактика на съоръженията. В таблица № 3 е показано сравнение на планираните 

средства за ремонт и поддръжка за периода 2015 - 2019 г. и техните отчетени стойности за 

периода на бизнес плана по години. 

 

 Таблица № 3 

РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ХИЛ. ЛВ. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ОБЩО 

план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет 

4 121 299 3 933 212 3 901 220 3 569 175 3 578 59 19 102 965 

 

От таблица № 3 е видно, че планираните средства (съгласно предходно утвърден 

бизнес план) за ремонтни дейности и поддръжка на съоръженията общо за целия период 

са в размер на 19 102 хил. лв., като от тях са изразходвани само 965 хил. лв. или 

изпълнението на бизнес плана по отношение на ремонтната програма е 5%. 
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I.4. Изпълнение на социалната програма 
 

Социалната програма на „ТЕЦ Марица 3“ АД обхваща: обслужване на служителите 

от служба по трудова медицина, здравен мониторинг, безплатно работно облекло, 

безплатна предпазна храна, разработени режими на труд и почивка, лични предпазни 

средства, измервания на факторите на работна среда (шум, вибрации, прах, хим. вещества) 

и др. Дружеството посочва, че за изтеклия период основно внимание е обърнато на 

профилактичните прегледи, обучението и повишаването квалификацията на персонала, 

както и осигуряването на защитно работно облекло. 

 

Таблица № 4 

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ХИЛ. ЛВ. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ОБЩО 

план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет 

245,6 430,9 244,2 426,6 250,8 426,9 246,8 368,6 246,2 165,2 1233,6 1818,2 

 

От таблица № 4 е видно, че дружеството отчита разходи за социални дейности в 

размер на 1 818,2  хил. лв., при планирани 1 233,6 хил. лв. или преизпълнение от 147,4% 

на бизнес плана по отношение на социалната програма. 
 

 Предвид гореизложеното, може да се направи следното обобщение: за периода 

2015 г. – 2019 г. дружеството отчита следните резултати: 

 - Инвестиционна програма – изпълнение от 19,71%; 

 - Производствена програма – изпълнение от 4,36% (за нетна ел. енергия); 

 - Ремонтна програма – изпълнение от 5%; 

 - Социална програма – преизпълнение от 147,4%. 

 

 

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г. 

 

Разработеният бизнес план има за цел да покаже максимално реалистично развитие 

на дружеството през следващите пет години. В дългосрочен план целите на  

„ТЕЦ Марица 3“ АД са: създаване на стабилна позиция на енергийния пазар в България и 

завладяването на пазарен дял според вложените инвестиции; производство и предоставяне 

на електрическа енергия, изграждане и поддържане на добър имидж на дружеството. В 

краткосрочен план целите са следните: удължаване ресурса на централата, чрез 

рехабилитация и модернизация на блок 120 MW, намаляване разходите за производство 

на електрическа енергия чрез инвестиции в рехабилитация и модернизация на 

оборудването, иновационни решения с елементи на реконструкция, мероприятия по 

подобряване работата на отделните производствени и организационни направления. 

Стратегията на „ТЕЦ Марица 3“ АД за постигане на определените цели, включва основно 

повишаване на конкурентоспособността във всички направления, спрямо други 

производители на електроенергия, на базата на прогнозираните възможности и строг 

контрол на разходите. 

 

II.1. Инвестиционна програма за периода 2020-2024 г.: 

 

Дружеството предвижда инвестиционната програма да бъде финансирана, както 

със собствени, така и с привлечени средства. Разходите за инвестиции са планирани в 

следните направления: 

- закриване и рекултивация: изграждане на депо за съхранение на неопасни 

производствени отпадъци за сгуроотвал „Горен бюк“; 
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- изграждане на депо за съхранение на неопасни производствени отпадъци – за 

„Галдушки ливади“ и „Горен бюк“; 

- закриване, рекултивация и изграждане на площадка за временно съхранение на 

неопасни производствени отпадъци – „Горен бюк“; 

- подмяна на система за почистване на димни газове. 

 

Общата стойност на инвестициите за периода 2020 г. – 2024 г. възлиза на  

19 165 хил. лв. 

 

Таблица № 5 

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ, ХИЛ. ЛВ. 

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

715 3 900 4 750 5 300 4 500 

 

 

II.2. Производствена програма за периода 2020-2024 г. 

  

 За периода на бизнес плана дружеството планира да участва на свободния пазар за 

електрическа енергия и в търговете за студен резерв. Горивната база е основно ВВК и 

ОЕГ, доставяни от „Брикел“ ЕАД. Горивата и другите променливи разходи са 

прогнозирани с повишение от 2% годишно. В прогнозната структура на разходите, които 

имат отношение към ценообразуването, са включени позиции за закупуване на СО2 квоти 

и на абсорбент, необходим при работа на сероочистващата инсталация. 

 

В таблица № 6 са представени прогнозните производствени разчети на „ТЕЦ 

Марица 3“ АД за периода 2020 г. – 2024 г. 

  

Таблица № 6 

 

От таблица № 6 е видно, че от 2021 г. до 2024 г. дружеството прогнозира 

равномерно производство на електроенергия от 520 000 MWh на година, а през 2022 г. 

прогнозира намалено производство от 396 000 MWh, поради планов ремонт на основни 

съоръжения на блок 120 MW. Електрическата енергия за собствени нужди e прогнозирана 

на 12% за целия период, а СРУГ за електрическа енергия е средно около 420,07 g/kWh за 

периода на бизнес плана. 

 

II.3. Ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г. 

 

Основната цел на ремонтната програма е: поддръжка, частична или пълна подмяна 

на спомагателни съоръжения, намаляване на аварийността и възстановяване на 

проектните технически показатели на производствените съоръжения. Дружеството 

посочва, че предвидените разходи за ремонт са прогнозирани на база извършените реални 

разходи през последните години. 

Дружеството е представило подробна ремонтна програма за периода на бизнес 

плана по цехове и отделни съоръжения с посочени планирани стойности, които са 

обобщени в таблица № 7. 

 

П О К А З А Т Е Л И Мярка 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Ел. енергия – бруто MWh 188 182 520 000 450 000 520 000 520 000 

Ел. енергия – нето MWh 165 600 457 600 396 000 457 600 457 600 

Ел. енергия за СН % 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

СРУГ за ел. ен. – бруто g/kWh 419,988 420,018 420,291 420,018 420,018 
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Таблица № 7 

РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ХИЛ. ЛВ. 

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

1 250 700 1 539 000 959 700 965 900 959 700 

 

 

II.4. Социална програма за периода 2020 г. – 2024 г. 

  

 Дружеството предвижда да развива социална програма, насочена към служителите 

на дружеството, която включва: осигуряване на социално-битовите и културни 

потребности, предоставяне на средства за безплатна предпазна храна, работно облекло и 

обувки, медицинско обслужване, обучение на персонала и др. В таблица № 8 са посочени 

прогнозираните разходи по пера за всяка година от бизнес плана. 

 

Таблица № 8         в хил. лева 
ВИД СОЦИАЛЕН РАЗХОД 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. ОБЩО 

Безплатна предпазна храна 184,0 189,0 189,0 190,0 191,0 943,0 

Защитно работно облекло и 

обувки 
10,2 10,0 10,0 10,0 10,0 50,2 

Средства за колективна и 

индивидуална защита 
8,0 8,1 8,3 8,2 8,3 40,9 

Средства за пожарна защита 4,5 4,7 5,8 5,2 4,2 24,4 

Средства за долекарска помощ 1,3 1,1 1,2 1,3 1,4 6,3 

Профилактични прегледи 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 

Параметри на работната среда 3,0 5,0 2,0 6,0 3,0 19,0 

Обучение на персонала 4,9 5,1 6,0 6,5 6,9 29,4 

Обслужване на СТМ 3,4 2,9 3,2 3,0 3,2 15,7 

Осигуряване на минимални 

изисквания на работните места, 

съгласно ЗБУТ 

18,0 17,5 15,7 7,0 9,0 67,2 

ОБЩО: 245,3 251,4 249,2 245,2 245,0 1 236,1 

 

Общият прогнозен размер на средствата за периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в 

размер на 1 236,1 хил. лв. 

 

 

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ 

  

 „ТЕЦ Марица 3“ АД е представило предварителен отчет за 2019 г. и прогноза за 

периода 2020 г. – 2024 г. Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет 

за 2019 г. дружеството очаква да реализира положителен финансов резултат нетна печалба 

в размер на 8 056 хил. лв., а за 2020 г. прогнозира също печалба от 2 978 хил. лв., намалена 

спрямо очакваната за предходната 2019 г. Намалението се дължи на ръста на общите 

разходи за 2020 г. с 81,61% при ръст на приходите с 57,9%. Дружеството прогнозира 

положителни финансови резултати в периода на 2020 г. - 2024 г. с изключение на 2022 г., 

когато производството е намалено, предвид планов ремонт на основни съоръжения на 

блок 120 MW при приходи и разходи представени в таблица № 9. 

 

Таблица №  9         хил. лв. 

№ 

по 

ред 

Показатели мярка 
Очаквано 

2019 г. 

Прогноза 

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

1. 
Приходи от 

продажби в т. ч. 
хил. лв. 46 306 74 355 50 628 34 829 52 664 53 713 
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1.1. Продукция хил. лв. 6 644 16 940 50 475 34 674 52 510 53 560 

1.2. Стоки хил. лв. 33 355 53 407 
    

1.3. Услуги хил. лв. 
      

1.4. Други хил. лв. 6 307 4 008 153 155 154 153 

2. Финансови приходи хил. лв. 2 119 2 100 2 100 2 120 2 125 2 135 

2.1. Приходи от лихви хил. лв. 2 119 2 100 2 100 2 120 2 125 2 135 

3. 
Общо приходи от 

дейността 
хил. лв. 48 425 76 455 52 728 36 949 54 789 55 848 

4. 
Разходи за 

дейността в т. ч. 
хил. лв. 38 209 70 915 44 184 41 610 42 822 45 080 

4.1. 
Разходи за 

материали 
хил. лв. 671 13 581 37 864 35 995 37 088 37 734 

4.2. 
Разходи за външни 

услуги 
хил. лв. 2 762 1 661 2 093 2 024 2 126 2 137 

4.3. 
Разходи за 

амортизации 
хил. лв. 678 972 1 941 1 968 2 124 2 786 

4.4. 
Разходи за 

възнаграждения 
хил. лв. 2 151 3 617 3 860 3 937 4 016 4 096 

4.5. 
Разходи за 

осигуровки 
хил. лв. 554 1 046 1 046 1 066 1 088 1 109 

4.6. 
Балансова стойност 

на продадени активи 
хил. лв. 33 248 53 258 80 70 80 68 

4.7. 

Изменение на 

запасите от 

продукция и 

незавършено 

производство 

хил. лв. -2 296 -3 900 -3 900 -4 750 -5 300 -4 500 

4.8. Други хил. лв. 441 680 1 200 1 300 1 600 1 650 

5. Финансови разходи хил. лв. 2 160 2 400 2 400 2 470 2 565 2 530 

5.1. Разходи за лихви хил. лв. 2 160 2 180 2 180 2 260 2 300 2 300 

5.2. Други хил. лв. 0 220 220 210 265 230 

6. Общо разходи хил. лв. 40 369 73 315 46 584 44 080 45 387 47 610 

7. 
Печалба преди 

облагане 
хил. лв. 8 056 3 140 6 144 -7 131 9 402 8 238 

8. Разходи за данъци хил. лв. 0 162 162 162 162 162 

9. Нетна печалба хил. лв. 8 056 2 978 5 982 -7 293 9 240 8 076 

 

 Дружеството прогнозира през 2020 г. спрямо 2019 г. общите активи да намалеят от 

92 812 хил. лв. на 81 377 хил. лв., в резултат на намаление на текущите активи от 68 776 

хил. лв. за 2019 г. на 57 066 хил. лв. за 2020 г., основно в частта „други текущи активи“. 

Тази тенденция на намаление е прогнозирана и в пасивите, където намалението е 15%, 

вследствие на намалените задължения по получени заеми от банки и небанкови 

финансови институции и в перо други. 

 

 1. Прогнозни финансови резултати за периода 2020 г. - 2024 г.  

 Приходите от продажби на продукция в периода на бизнес плана нарастват от 

16 940 хил. лв. за 2020 г. на 53 560 хил. лв. 2024 г. от прогнозираното завишение на 

производството на електрическа енергия–нето от 165 600 MWh на 457 600 MWh. 

Дружеството е прогнозирало приходите от продажби на електрическа енергия на 

свободния пазар и участие в търговете за студен резерв, организиран от „ЕСО“ ЕАД. 

 В съответствие с прогнозната производствена програма структурата на 

променливите разходи е, както следва: разходите за горива – въглища, биомаса и 

природен газ са на обща стойност от 10 262 хил. лв. за 2020 г., която в 2024 г. е 29 222 хил. 

лв. Разходите за консумативи и други променливи разходи също нарастват от 3 135 хил. 
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лв. за 2020 г. на 4 990 хил. лв. през 2024 г. или общо променливите разходи бележат ръст 

със 155%. В прогнозната структура на разходите са включени позиции за разходи за 

закупуване на квоти СО2 и разходи за закупуване на абсорбент, необходим при работа на 

сероочистващата инсталация 

 

 2. Прогноза за активи, пасиви и структура на капитала 

 Дружеството прогнозира нетекущите активи да нараснат през 2024 г. на 32 997 хил. 

лв. от 24 311 хил. лв. за 2020 г. от въведени нови активи в частта на съоръженията. 

 Текущите активи в разглеждания период намаляват от 57 066 хил. лв. за 2020 г. на 

36 660 хил. лв. за 2024 г. от намалените други вземания.  

 По отношение на капиталовата структура очакванията са за ръст на собствения 

капитал в резултат на прогнозираната нарастваща доходност в годините на бизнес плана. 

В 2024 г. собственият капитал е 10 009 хил. лв. при 1 434 хил. лв. за 2020 г. 

 Нетекущите задължения към края на периода на бизнес плана 2024 г. намаляват на  

30 834 хил. лв. от 35 556 хил. лв. за 2020 г. от намалените задължения по получени заеми. 

Текущите задължения също намаляват за разглеждания период от 44 387 хил. лв. за  

2020 г. на 28 814 хил. лв. за 2024 г. от спад на задължения към доставчици и задълженията 

посочени в перо други.  

 Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура, може да бъде 

направен извод, че „ТЕЦ Марица 3“ АД през в периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г., 

поддържа добра общата ликвидност, което е индикатор, че ще разполага с оборотни 

средства за обслужване на текущите си задължения, докато размерът на собствения 

капитал е предпоставка за невъзможност да обслужва задълженията си, както и да 

обезпечи финансирането на инвестиционните мероприятия със собствени средства. 

 

3. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции 

 Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода 2020 г. - 2024 г. на 

бизнес плана са 19 165 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, 

представени в таблица № 10. 

 

Таблица № 10          хил. лв. 

Обща стойност на 

инвестиционните 

разходи 

Инвестиционни разходи 2020-2024 г. 
Източници на 

финансиране 

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

средства 

Привлечени 

средства 

(заеми) 

19 165 715 3 900 4 750 5 300 4 500 11 905 7 260 

 

 За финансово обезпечение на прогнозираните инвестиции дружеството прогнозира 

собствени средства и привлечени средства (заеми) в съотношение 62%/38%. 

 

 Въз основа на направения анализ за очакваното финансово развитие на дейността 

за периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. може да се направи извод, че „ТЕЦ Марица 3“ 

АД ще създаде условия и предпоставки за осигуряване на финансови възможности за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за 

енергетиката, чл. 13, ал. 1 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
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 ОДОБРЯВА на „ТЕЦ Марица 3“ АД, с ЕИК 126526421, със седалище и адрес 

на управление: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6400, 

Промишлена зона, бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., който става приложение 

№ 2 към лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“. 

 

 

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

Административен съд – София град. 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

 

     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

             РОСИЦА ТОТКОВА 


