РЕШЕНИЕ
№ И1-Л-040
от 05.03.2020 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 05.03.2020 г., като разгледа заявление
с вх. № Е-ЗЛР-ПД-93 от 04.12.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия за дейността
„пренос на топлинна енергия“, подадено от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и събраните
данни от проведеното открито заседание на 26.02.2020 г., установи следното:
Административното производство е образувано по подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-93 от
04.12.2019 г. от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за продължаване срока на лицензия за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия за дейността
„пренос на топлинна енергия“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ),
във връзка с чл. 67 и сл. от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ).
За проучване на обстоятелствата в подаденото заявление и приложенията към него е
сформирана работна група със Заповед № З-E-251 от 09.12.2019 г. на председателя на КЕВР.
Доколкото исканията, съдържащи се в подаденото заявление от „Веолия Енерджи
Варна“ ЕАД, са свързани, на основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс,
същите се разглеждат в едно административно производство.
С писма с изх. № Е-ЗЛР-ПД-93 от 11.12.2019 г. и от 09.01.2020 г. от заявителя е
изискана допълнителна информация, която е представена с писма с вх. № E-ЗЛР-ПД-93 от
23.12.2019 г. и от 21.01.2020 г.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № E-Дк-158 от 13.02.2020 г., приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по Протокол № 43 от 20.02.2020 г., т. 3, и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 26.02.2020 г. е проведено
открито заседание, на което е присъствал генералният директор на „Веолия Енерджи Варна“
ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в
приетия доклад, както и не е постъпило писмено становище.
След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното
производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното:
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД притежава лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-040-05 от
06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в град Варна, всяка за
срок от 20 години. Съгласно условията на двете лицензии същите влизат в сила от датата, на
която изтича определеният от закона срок за обжалване на решението за издаването им, а
именно от 05.01.2001 г., поради което срокът им изтича на 05.01.2021 г.
От извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Веолия Енерджи Варна“
ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Веолия Енерджи Варна“
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ЕАД е еднолично акционерно дружество с ЕИК 103195446, със седалище и адрес на
управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район Младост,
ж.к. „Възраждане“, бул. „Янош Хуняди“ № 5. Предметът на дейност на дружеството е:
„производство и пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, както
и други услуги, обслужващи основните дейности. Дружеството притежава удостоверение
за регистрация АР-24/31.08.2007 от министерство на икономиката и енергетиката на
основание чл. 139а, ал. 10 от Закона за енергетиката за извършване услугата дялово
разпределение“. Дружеството с едностепенна система на управление - съвет на директорите
и се представлява пред трети лица от изпълнителния директор. Размерът на капитала на
дружеството е 3 964 800 лв. (три милиона деветстотин шестдесет и четири хиляди и
осемстотин лева) и е разпределен в 39 648 (тридесет и девет хиляди шестстотин четиридесет
и осем) поименни акции, всяка с номинал 100 (сто) лв. Едноличен собственик на капитала е
„Веолия Енержи Интернасионал“ ЕС А, чуждестранно юридическо лице, държава: Франция.
Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-93 от 04.12.2019 г. е подадено от генералния директор на
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, упълномощен с нотариално заверено пълномощно от
изпълнителния директор на дружеството, което е приложено към документите.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ
декларации от всички членове на съвета на директорите на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД,
същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла
в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
Съгласно представената декларация от генералния директор на „Веолия Енерджи
Варна“ ЕАД и след извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията се установи, че дружеството не е в производство по несъстоятелност или по
ликвидация.
КЕВР не е отнемала лицензии и не е отказвала издаването на лицензии на
дружеството за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и за
дейността „пренос на топлинна енергия“.
Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-93 от 04.12.2019 г. „Веолия Енерджи Варна“
ЕАД е поискало продължаване срока на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия
№ Л-040-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“.
Заявленията са подадени в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от
ЗЕ, като дружеството е поискало продължаване срока на издадените лицензии с 35 (тридесет
и пет) години.
Дружеството е обосновало искането си за продължаване на срока на лицензията за
производство на електрическа и топлинна енергия със следните мотиви:
Поисканият срок от 35 години е в съответствие със стратегията за развитие на
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД на пазара на електрическа енергия в България, както и с
плановете на дружеството да изпълнява лицензионните си задължения по производство на
електрическа и топлинна енергия с изцяло нови и обновени съоръжения, с оглед гарантиране
непрекъснато и сигурно снабдяване на клиентите с топлинна енергия.
Дружеството счита, че съоръженията и обектите в отоплителната централа са с
времеви ресурс от 35 години, като е планирана подмяната на елементите, чиито
експлоатационен период е 20 г.
Основните когенерационни мощности (когенератори КГ № 1-5) на отоплителната
централа са въведени в експлоатация и/или рехабилитирани през периода 2005 г. – 2015 г.
Извършените допълнително промени в централата (реконструкция на съоръженията за
производство на топлинна енергия, на присъединителните съоръжения, на димоходи и
комини и преустройство на електрическа инсталация на територията на отоплителна
централа) са повишили експлоатационната годност и надеждност на производствените и
спомагателните съоръжения и инсталации и съответно са довели до удължаване на
експлоатационния срок на съществуващите съоръжения за производство на топлинна
енергия и за комбинирано производство.
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През 2015 г. - 2016 г., с цел обезпечаване на нуждите на клиентите на дружеството
от топлинна енергия с топлоносител гореща вода, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е
инвестирало в реконструкцията на старите водогрейни котли и изграждането на нов
водогреен котел. С това са подобрени техническите им характеристики и е оптимизирана
консумацията на природен газ и електрическа енергия, което съответства на товара на
топлинните нужди в дружеството. Това от своя страна е подобрило специфичните
разходи на условно гориво за производство на топлинна енергия и екологичната обстановка
в района на централата, вкл. чрез намаляване на генерираните емисии на парникови газове
на площадката на отоплителната централа. С монтирането на новите съоръжения е
повишена безопасността на работа при запазване на непрекъснатостта на снабдяването
на клиентите с топлинна енергия и качеството на предоставяните услуги.
Посочените промени са довели до повишаване на енергийната ефективност при
оползотворяване на горивата и енергията, оптимизация на енергийните разходи и
повишаване на ефективността на производството на електрическа и топлинна енергия,
при изпълнение на критериите за високоефективно производство на комбинирана енергия.
Експлоатацията на отоплителната централа се извършва при спазване на
нормативните изисквания за техническата експлоатация на централи, мрежи, съоръжения
и инсталации и на нормативните изисквания за опазване на околната среда. Условията за
работата ѝ са определени в издаденото комплексно разрешително № 84/2005 г. на МОСВ,
което е актуализирано с решения на МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда
№ 84-Н0-И1-А1/2009 г., № 84-Н0-И0-А2/2013 г., № 84-Н0-И0-А3/2015 г.,
№ 84-Н0-И1-А3/2015 г., № 84-Н0-И1-А4/2016 г. и № 84-Н0-И1-А5/2019 г.
Въведена е интегрирана система за управление и поддържане съответствието с
международните стандарти, с която се осигурява високо качество на предоставяните
продукти, услуги и процеси. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001 (за качество), ISO
14001 (за околна среда) и OHSAS 18001 (за здраве и безопасност при работа).
Дружеството разполага с техника и оборудване, необходими за експлоатацията,
поддръжката и оперативното управление на отоплителната централа и на
топлопреносната мрежа. Това са наличните материални активи, оборудване, автомобили
и др., с които дружеството извършва всяка от лицензионните дейности и към настоящия
момент. Материалните, техническите и финансовите ресурси, с които дружеството
разполага, гарантират осъществяването на всяка от дейностите в съответствие с
изискванията на действащото законодателство и условията на издадените две лицензии.
Обосновката на дружеството на искането за продължаване на срока на
лицензията за дейността „пренос на топлинна енергия“ е следната:
Топлопреносната мрежа на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД обхваща магистрални
топлопроводи, техните отклонения и съоръженията към тях и абонатните станции (АС),
чрез които дружеството предоставя на клиентите услуги от обществен интерес (пренос и
снабдяване с топлинна енергия).
Извършената реконструкция и подмяна на голяма част от топлопроводите и
отклоненията към тях, както и монтирането на нови АС са довели до повишаване
експлоатационната годност и надеждност на работата на топлопреносната мрежа. По
този начин експлоатационният живот на тези обекти и съоръжения е 35-години,
независимо от това, че някои от техните елементи подлежат на подмяна през периода на
експлоатацията им.
Експлоатацията, поддръжката и развитието на топлопреносната мрежа и
съоръженията към нея изискват дългосрочно планиране на дейностите и необходимите
финансови ресурси. Това от своя страна изисква притежаваните от дружеството
лицензионни права да бъдат с по-дълъг срок за изпълнение. Продължаване на срока на
лицензията за нов срок от 35 години ще гарантира непрекъснато и сигурно снабдяване на
клиентите с енергия.
Общата дължина на топлопреносната мрежа е 36 299 m. АС, които обслужват
присъединените към топлопреносната мрежа клиенти, са общо 422 броя, от тях 41 АС - за
стопански нужди и 381 АС - за битови нужди. Проект на актуализирано Приложение № 2
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към Лицензия № Л–040-05 от 06.12.2000 г. „Списък и технически характеристики на
основните обекти и съоръжения, с които се осъществява лицензионната дейност“, е
приложен към настоящето заявление.
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД осъществява дейностите по лицензиите в
съответствие с нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.
Персоналът е осигурен с лични предпазни средства и специално работно облекло. Осигурено
е обслужване на работещите в дружеството от служба по трудова медицина.
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД притежава достатъчно кадрови ресурси и съответна
организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на
дейността по лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия и по
лицензията за пренос на топлинна енергия. Организационната структура на дружеството,
която включва дейностите по производство на електрическа и топлинна енергия и по
пренос на топлинна енергия, е одобрена от ръководството и обхваща кадрите, необходими
за осъществяване на дейностите по експлоатацията, поддръжката и оперативното
управление на централата и преносната мрежа с обща численост на персонала от 64
човека (по структура на дружеството), от които понастоящем са наети 60 човека.
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с управленския, административен и технически
персонал притежава необходимия опит за извършване на двете лицензионни дейности.
С оглед подобряване и оптимизиране на работата при осъществяване на дейностите
по производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия, част
от услугите, които се осъществяват общо за дружества от групата на „Веолия“ в
страната, като информационни и комуникационни технологии, човешки ресурси, връзки с
обществеността, регулаторен мениджмънт, логистика, управление на материални
активи, правни услуги са централизирани и се предоставят на дружеството на базата на
договори за услуги. По този начин се цели да се сведе до необходимия минимум дублирането
на дейности в дружеството, оптимизиране на разходите и подобряване качеството на
обслужване на потребителите. Извеждането на общи услуги извън дружеството към
друга компания от групата и съвместното им използване е възможно най-икономичният
начин за извършването им.
В дружеството е създадена база данни, необходима за работата с клиентите и
другите енергийни предприятия, като личните данни на клиентите се обработват в
съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на
личните данни. Работата с клиентите във връзка с използването на топлопреносната
мрежа и снабдяването с топлинна енергия се осъществява от дружество чрез създадения
център за работа с клиентите с цел подобряване на качеството и оптимизиране на
обслужването. В този център са съсредоточени взаимоотношенията с всички клиенти,
присъединени към топлопреносната мрежа на територията на лицензията, както и
обработката на всякакъв вид заявления, молби, сигнали и жалби на потребителите.
ПРАВНИ АСПЕКТИ:
При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията
следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 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.
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Предвид изложеното по-горе, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е търговец по смисъла на
Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не му е
отнемала или отказвала издаването на лицензии за същите дейности, поради което
продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с разпоредбите
на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
Заявителят е посочил, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез подробно
описани в заявлението основни съоръжения на площадката на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД
и на територията на гр. Варна, чрез които до настоящия момент е осъществявал дейностите
по производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия. За
удостоверяване на вещните си права върху енергийните обекти, чрез които ще се
осъществяват дейностите по лицензиите, дружеството е представило копие от нотариален
акт и скица на поземлен имот, както и извлечение от инвентарна книга.
В изпълнение на изискванията на чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ и предвид многобройните
изменения в нормативните актове, регламентиращи дейностите в енергетиката, е необходимо
да бъде актуализиран текстът на лицензията за дейността „пренос на топлинна енергия“. По
отношение на лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
следва да се има предвид, че текстът ѝ, съдържащ специалните условия по лицензията, е
изменен и приведен в съответствие с действащото законодателство с Решение № И4-Л-041
от 13.09.2018 г. на КЕВР.
ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:
Към момента на подаване на заявлението за продължаване на срока на издадената
лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ в централата са в експлоатация следните основни съоръжения:
- четири броя инсталации за комбинирано производство (ИКП), въведени в
експлоатация съответно ИКП 1 и ИКП 2 - през 2004 г. и ИКП 3 и ИКП 4 - през 2008 г., двигатели
с вътрешно горене „Йенбахер“ с обща инсталирана електрическа мощност 9,716 MWe и обща
топлинна мощност 9,656 MWt;
- когенератор № 5 с електрическа мощност 1,464 MWe и топлинна мощност – 1,574
MWt;
- водогреен котел ВК 1 (тип КВГ/Н 20/10) с номинална топлинна мощност 20 MW t, в
експлоатация от 2015 г.;
- два водогрейни котли ВК 2 и ВК 3 с номинална мощност 7,5 MW t всеки, след
извършена реконструкция на съществуващите парни котли ПКМ 12 на водогреен вариант;
- утилизатори за допълнително охлаждане на димните газове – 0,98 MWt.
Общата инсталирана електрическа мощност е 11,18 MWе, а общата инсталирана
топлинна мощност - 47,21 MWt.
В подкрепа на своето искане дружеството е представило следното:
1. Ревизионни актове от извършени периодични технически прегледи на надзорните
съоръжения, в които е констатирано добро техническо състояние;
2. Протоколи от технически прегледи на котлите, извършени от комисии от експерти на
дружеството;
3. Технически данни на когенераторите;
4. Приложения с технически характеристики на съоръженията към двете лицензии.
Относно поискания от дружеството максимален 35-годишен срок на лицензията за
производство на електрическа и топлинна енергия следва да се отчете следното:
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е инвестирало в реконструкцията на старите водогрейни
котли и изграждането на нов водогреен котел – ВК 1.
Основните съоръжения за производство на топлинна и електрическа енергия, които са
описани по-горе, се поддържат в добро техническо състояние, което е отразено и в
представените ревизионни актове. Правят се съответните изпитания на съоръженията за
производство на електрическа и топлинна енергия, като дружеството своевременно
извършва определените от завода-производител ремонтни дейности и предвижда средства за
инвестиции (закупуване на водогреен котел през 2025 г.).
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Наработката на котлите до 30.11.2019 г. е под 9 000 h, като на ВК 1, който е в
експлоатация от 2015 г. е 6 500 h. Работните часове на когенераторите са от 15 000 до 73 000
h, което предполага по-сериозни по обем ремонтни работи и евентуално бъдещата им замяна
с нови. Дружеството не е представило доказателства за 35-годишен експлоатационен срок на
основните съоръжения, така както е поискано в заявлението за продължаване срока на
лицензията.
Дружеството разполага със съответстваща организационна структура и персонал, който
има необходимото образование и квалификация за експлоатация и поддръжка на основните
производствени съоръжения и експлоатация на топлопреносната мрежа.
С оглед на горното дружеството притежава технически възможности за
извършване на дейността по лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за производство на
електрическа и топлинна енергия за нов срок от 20 (двадесет) години, считано от
05.01.2021 г., при спазване условията на издаденото комплексно разрешително и на
нормативните изисквания за експлоатация и ремонт на основните съоръжения в
централата.
Относно поискания от дружеството 35-годишен срок на лицензията за пренос на
топлинна енергия:
Дружеството доставя топлинна енергия с гореща вода по топлопреносна мрежа с обща
дължина 36 299 m. Абонатните станции, които обслужват присъединените към
топлопреносната мрежа клиенти, са общо 422 броя, от тях 41 АС за стопански нужди и 381
АС за битови нужди.
Понастоящем подлежащите на изкупуване АС са 15 бр., като повечето са напълно
амортизирани. Една АС е изведена от експлоатация, а за останалите 14 АС са заложени
средства за подмяната им в инвестиционната програма в бизнес плана за периода 2020 г. –
2024 г.
Относно състоянието на мрежата може да се посочи, че има участъци, които са
подменени в последните 5 години, но преобладават топлопроводните трасета от трите
магистрали, въведени в експлоатация в периода 1984 г. – 2000 г., което не предполага 35годишна надеждна експлоатация без поетапна подмяна на остарели тръбопроводи.
Работата с клиентите се осъществява чрез специален център, в който са съсредоточени
взаимоотношенията със всички клиенти. Дружеството разполага с комуникационно
оборудване за електронен обмен на данни и информация.
Във връзка с гореизложеното може да бъде направен извод, че дружеството
притежава технически възможности за извършване на дейността по лицензия № Л-04005 от 06.12.2000 г. за пренос на топлинна енергия за нов срок от 20 (двадесет) години,
считано от 05.01.2021 г.
Дружеството е представило към заявлението за продължаване на срока на лицензиите
бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който се разглежда в отделно административно
производство и от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото производство
представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на техническите и
финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за
новия срок.
ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ:
Финансови аспекти за периода на бизнес плана 2020 - 2024 г.
Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „Веолия
Енерджи Варна“ ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира загуба в размер на
385 хил. лв. при отчетена загуба за 2018 г. от 486 хил. лв. Очакваният финансов резултат от
дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 2018 г. е подобрен, вследствие на намалените
финансови разходи.
Финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към
31.12.2019 г., показват, че размерът на собствения капитал не позволява дружеството да
придобие нови нетекущи активи и да обезпечи обслужването на задълженията си със
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собствен финансов ресурс, както и не разполага със собствени оборотни средства за
обслужване на текущите задължения.
1. Прогнозирани финансови параметри за периода 2020 г. – 2024 г.
За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило прогнозни
годишни финансови отчети, от които е видно, че от 2020 г. във всяка година от
осъществяване на дейността прогнозира да реализира положителен финансов резултат
печалба, както следва: 2020 г. - 50 хил. лв.; 2021 г. – 123 хил. лв.; 2022 г. – 247 хил. лв.;
2023 г. – 421 хил. лв. и 2024 г. – 732 хил. лв. Подобряването на финансовия резултат се
дължи на изпреварващия ръст на общите приходи от 18,27%, спрямо ръста на общите
разходи с 14,62%. Приходите от продажба на електрическа енергия нарастват през 2024 г. с
8,81%, спрямо 2020 г., а ръстът на приходите от топлинната енергия е 41,13%.
Структурата на пасива на баланса в 2020 г. е в съотношение 30% собствени средства и
70% привлечени средства, а в края на периода 2024 г. се променя на 33% собствени средства
и 67% привлечени средства.
2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции
Прогнозираните инвестиционни разходи на дружеството за периода на бизнес плана
общо са 10 688 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като
финансовото обезпечение и изпълнението на посочените инвестиции ще бъде от
допълнително вътрешно-групово финансиране под формата на капитализирани лихви и от
собствени средства.
Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Веолия Енерджи
Варна“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във
всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови
възможности за осъществяване и развитие на лицензионните дейности.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 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,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-040-05 от
06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Веолия Енерджи
Варна“ ЕАД, с ЕИК 103195446, със седалище и адрес на управление: област Варна,
община Варна, гр. Варна 9000, район Младост, ж. к. „Възраждане“, бул. „Янош
Хуняди“ № 5 с 20 (двадесет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензиите
– 05.01.2021 г., при спазване на нормативните изисквания за експлоатация и ремонт на
основните съоръжения и екологичните норми.
2. ОПРЕДЕЛЯ същите условия за осъществяване на лицензионната дейност
„производство на електрическа и топлинна енергия“ за новия срок, така както
последните са регламентирани в лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“.
3. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност „пренос
на топлинна енергия“ за новия срок по лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за
дейността „пренос на топлинна енергия“, като одобрява актуализиран текст на
лицензията, приложение към настоящото решение.
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4. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 3. одобрява актуализирани приложения
към лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“,
които са приложения и към настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град
в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ЮЛИЯН МИТЕВ
(Съгласно Заповед № 118 от 18.02.2020 г.)
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