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Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-124 

от 17.11.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 17.11.2022 г., като разгледа заявлениe  

с вх. № E-ЗЛР-ПД-1010 от 05.05.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия“, подадено от „Сентрал Хидроелектрик дьо 

Булгари“ ЕООД, и събраните данни от проведеното открито заседание на 10.11.2022 г., 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1010 от 05.05.2022 г. от 

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД за продължаване срока на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 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-1056 от 31.05.2022 г. 

на председателя на КЕВР. 

Към заявлението, дружеството е представило отчет за паричните потоци за периода 

2023 г. – 2027 г., заведен с вх. № Е-ЗЛР-ПД-1010 от 07.06.2022 г. С писмо с  

изх. № Е-ЗЛР-ПД-1010 от 23.08.2022 г. на КЕВР, от заявителя е поискано да представи 

допълнителна информация, която е постъпила с писмо с вх. № E-ЗЛР-ПД-1010 от  

08.09.2022 г. и от 30.09.2022 г. 

 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени 

в Доклад с вх. № Е-Дк-2015 от 28.10.2022 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание 

по Протокол № 296 от 02.11.2022 г., т. 2, и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 

10.11.2022 г. е проведено открито заседание, на което присъствено участие е взел  

г-н Борислав Борисов, в качеството си управител на дружеството. Същия е изразил 

положително становище по доклада, без забележки и възражения. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното: 

I. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е подало заявление с  

вх. № E-ЗЛР-ПД-1010 от 05.05.2022 г. за продължаване срока на издадената му лицензия за 

дейността „производство на електрическа енергия“. Дружеството е титуляр на лицензия  

№ Л-124-01 от 16.05.2003 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 

20 години. 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 
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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. 

 

I.1. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е юридическо лице, 

регистрирано по Търговския закон: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието, е видно, че „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е търговец по смисъла 

на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 130799550, със седалище и адрес на 

управление: област София, гр. София, община Столична, район „Средец“, ул. „6-ти 

септември“ № 1, ет. 1. 

Дружеството е с предмет на дейност: покупка на стоки и други вeщи с цел препродажба 

в първоначален, преработен или обработен вид, придобиване и експлоатация на 

водноелектрически централи в България, както и всяка друга търговска дейност, която не е 

забранена със закон. 

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД се представлява от управителите Стефан 

Дени Клод Колин, гражданин на Франция и Борислав Николов Борисов, гражданин на 

РБългария – поотделно. 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, в процедура за предоставяне на лицензии по 

ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица. 

Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 000 (два милиона) лева и е внесен изцяло. 

Едноличен собственик на капитала на заявителя е „Акуо България Си Ейч Би“ ЕООД. 

Капиталът на „Акуо България Си Ейч Би“ ЕООД е еднолична собственост на „Акуо Енерджи 

България“ ООД. „Акуо Енерджи България“ ООД е собственост на Акуо Енерджи 

Интернешънъл С.А.Р.Л., ч.ю.л., със седалище в Люксембург, вписано в съответния 

национален регистър с № В 176505. В Търговския регистър на Република България, по 

партидата на заявителя са вписани Ерик Ското, гражданин на Франция и Патрис Ив Люка, 

гражданин на Франция, в качеството му на лица, които косвено притежават достатъчен 

процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на 

акции на приносител, съгласно §2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари и следва да се считат за действителни собственици. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър, от която се 

установява, че по партидата на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД няма вписани 

обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 
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I.2. Въз основа на представените от управителите на заявителя декларации по чл. 11,  

ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ 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. След извършена служебна справка по чл. 11, 

ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ заявителят не е в производство по несъстоятелност, 

не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация, както и че на заявителя не е отнемана 

лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 от Закона за енергетиката е изтекъл, 

както и са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде 

лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ.  

Следователно продължаването на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ не е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от 

ЗЕ.  

 

I.3. Заявителят е посочил, че лицензионната дейност ще се осъществява чрез подробно 

описани основни и спомагателни съоръжения на ВЕЦ „Кокаляне“ и ВЕЦ „Пасарел“, чрез 

които и до настоящия момент е осъществявана лицензионната дейност. За удостоверяване на 

вещните си права върху енергийния обект, състоящ се от двете водноелектрически централи, 

дружеството е представило копия от следните нотариални актове:  

- Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 177, том I, рег. № 02449, дело  

№ 156 от 2002 г., вписан от Служба по вписванията, гр. София, по силата на който „Сентрал 

Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е закупило от „Ел Ем Импекс“ ЕООД неурегулиран 

поземлен имот, находящ се в с. Кокаляне, район „Панчарево“, заедно с построена масивна 

производствена сграда на ВЕЦ „Кокаляне“, на три етажа, с площ от 1 123 m2;  

- Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 176, том I, рег. № 02448, дело  

№ 155 от 2002 г., вписан от Служба по вписванията, гр. София, по силата на който „Сентрал 

Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е закупило от „Ел Ем Импекс“ ЕООД неурегулиран 

поземлен имот, находящ се в с. Долни Пасарел, район „Панчарево“ заедно с построена масивна 

производствена сграда на ВЕЦ „Пасарел“, на един етаж, с площ от 1 152 m2 и караулка, на 

един етаж с площ от 23,50 m2. 

С оглед на изложеното, Комисията счита, че е изпълнено изискването на чл. 40, 

ал. 1, т. 2 от ЗЕ лицензиантът да притежава вещни права върху енергийния обект, чрез 

който ще се осъществява дейността „производство на електрическа енергия“. 

 

I.4. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е поискало срокът на издадената му 

лицензия № Л-124-01 от 16.05.2003 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ 

бъде продължен с 20 (двадесет) години. 

Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години, като 

срокът й може да продължен за срок не по-дълъг от този срок, ако лицензиантът отговаря на 

условията на закона и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил 

писмено искане за продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на 

първоначалната лицензия. В тази връзка, дружеството е подало заявлението в КЕВР на 

05.05.2022 г., която дата е в обхвата на регламентирания от закона едногодишен период. 

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е обосновало исканото продължаване на 

срока на издадената му лицензия със следните аргументи: 

Дружеството осъществява дейността си в съответствие с нормативната уредба и към 

настоящия момент оперира на свободния пазар, като сключва сделки на борсов пазар, 

организиран от „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД по свободно договорени цени 

при условията предвидени в ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия. ВЕЦ 

„Кокаляне“ и ВЕЦ „Пасарел“, обединени в каскада „Искър“ са с обща инсталирана мощност 

от 53 MW и са напълно реновирана водноелектрическа производствена мощност в България. 
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Каскада „Искър“ се състои от три хидрогрупи във ВЕЦ „Пасарел“ и две хидрогрупи във ВЕЦ 

„Кокаляне“. Дружеството посочва, че още при проектирането на каскада „Искър“, най-

важната и основна цел на ВЕЦ „Пасарел“ е била безопасното и контролируемо регулиране на 

нивото на язовир „Искър“, от друга страна спецификата на каскадата поставя централата и 

прилежащите към нея съоръжения на пътя на водата за питейно-битови нужди на град София. 

Към настоящия момент работата на централата трябва да се съобразява с външни фактори по 

няколко направления. От една страна Министерство на околната среда и водите издава 

ежемесечни графици, с които определя отпуснатите количества вода от комплексните и 

значими язовири (към които спада язовир „Искър“), които да се използват за питейно-битово 

водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, производство на електроенергия, други цели и 

осигуряване на минимално допустим отток в реките и дружеството е длъжно да изпълнява 

тези графици. Отработването на водните количества в границите на отпуснатия лимит се 

извършва по график, съгласуван между „Софийска вода“ АД, „Напоителни системи“ ЕАД, 

клон София, „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД и НЕК ЕАД. 

В заключение, дружеството счита, че като ефективна, отговорна компания, лидер в 

производството на надеждна възобновяема електроенергия „Сентрал Хидроелектрик дьо 

Булгари“ ЕООД, ще постигне една от ключовите си цели, а именно: производство на надеждна 

„зелена“ енергия на българския и европейския пазар и ще допринесе за намаляване 

въглеродния отпечатък на индустрията и домакинствата. Дружеството посочва, че в периода 

2005 г. – 2019 г. са започнати и успешно завършени мащабни рехабилитационни дейности на 

всички основни хидротехнически съоръжения, поради което високата оценка за тяхното 

техническо състояние, надеждност и срок на експлоатация, дава основание дружеството да 

продължи да изпълнява успешно лицензионната дейност за срок между 25 и 30 години. 

В допълнение към горното, Комисията следва да определи продължаването на срока на 

лицензията в зависимост от времевия ресурс на активите, с които се осъществява 

лицензионната дейност и от финансовото състояние на заявителя.  

 

I.5. Енергиен обект: 

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД осъществява дейността „производство на 

електрическа енергия“ чрез ВЕЦ „Кокаляне“, находящ се в с. Кокаляне, район „Панчарево“ 

и ВЕЦ „Пасарел“, находящ се в с. Долни Пасарел, район „Панчарево“, община Столична. 

Двете водноелектрически централи са обединени в каскада „Искър“, поречие на р. „Искър“, 

съответно с две хидрогрупи във ВЕЦ „Кокаляне“ и три хидрогрупи във ВЕЦ „Пасарел“, с обща 

инсталирана мощност на каскадата 53 MW. Дружеството посочва, че последните 

рехабилитации на хидрогрупите (ХГ) на двата ВЕЦ са извършени, както следва: 

- ВЕЦ „Кокаляне“ – ХГ 1 – 2018 г. и ХГ2 – 2016 г.; 

- ВЕЦ „Пасарел“ – ХГ 1 – 2019 г., ХГ2 – 2015 г. и ХГ3 – 2005 г. 

 

I.5.1. Характеристики на ВЕЦ „Кокаляне“ и ВЕЦ „Пасарел“ 

ВЕЦ „Кокаляне“ и ВЕЦ „Пасарел“ са проектирани и изградени като „върхови“ 

централи, и тяхната експлоатация е свързана с ограничена използваемост средно от  

1 350 часа годишно, което налага дружеството да оперира предимно на пазарната платформа 

„Ден напред“. Произведената електрическа енергия се реализира и на сегмента „В рамките на 

деня“, с цел минимизиране на загубите при търговията с електрическа енергия. 

Основните технически характеристики на водните турбини във ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ 

„Кокаляне“ са представени в таблица № 1. 

 

 

 

 



[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

стр. 5 от 9 

Таблица № 1 

Параметър 
ВЕЦ „Кокаляне“ ВЕЦ „Пасарел“ 

ХГ1 ХГ2 ХГ1 ХГ2 ХГ3 

Инсталирана 

мощност, MW 
11,2 11,2 14 14 2,3 

Разчетен напор, 

m. 
94 94 108 108 98 

Минимален 

напор, m. 
93 93 90 90 85 

Максимален 

напор, m. 
95 95 115 115 115 

Дебит, m/s 15 15 15 15 2,1 

КПД, % 88 88 89 89 92 

Специфичен 

разход, m3/kWh 
4,8 4,8 4,1-4,6 4,1-4,6 3,8 

Обороти, min-1 428 428 428 428 1000 
 

 

Водните турбини са оборудвани с цифрови регулатори PID, производител ХХХ и ХХХ. 

Тяхната работа се следи и контролира от съответните диспечерски центрове на 

„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД и на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

Електрическите генератори са пуснати в експлоатация през 1956 г. и 2005 г. за ХГ3 на 

ВЕЦ „Пасарел“ и са със средно годишни работни часове, съответно за ХГ1 на  

ВЕЦ „Кокаляне“ от 1 500 часа, за ХГ2 са 1 590, а за ХГ1 и ХГ2 на ВЕЦ „Пасарел“ са 1 680 часа 

и 8 000 часа за ХГ3. 

 

I.5.2. Схема на присъединяване 

Дружеството е представило еднолинейни схеми на ВЕЦ „Пасарел“ и на ВЕЦ 

„Кокаляне“, както и подробна информация за местата на мерене и свързване към 

електропреносната и електроразпределителната мрежа чрез съответните закрити 

разпределителни уредби (ЗРУ) и открити разпределителни уредби (ОРУ), за  

ВЕЦ „Пасарел“ – ОРУ 110 kV и ЗРУ 10,5 kV, за ВЕЦ „Кокаляне“ ЗРУ 10,5 kV, ЗРУ 20 kV и  

35 kV, както и ОРУ 35 kV.  

 

I.5.3. Отчетни показатели на ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ 

За преценка изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия, 

дружеството е представило отчетни показатели на ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ в 

периода 2017 г. – 2021 г., които са обобщени в таблица № 2. 
 

Таблица № 2 

 

 

 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Инсталирана мощност на ВЕЦ 

„Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ 
53 53 53 53 53 

Брутна електрическа енергия, MWh 69 199 150 772 44 778 39 732 133 375 

Нетна електрическа енергия, MWh 68 514 149 279 44 290 39 261 132 055 

Електрическа енергия за собствени 

нужди, MWh 
466 547 385 405 478 

Средна годишна използваемост, % 16 35 10 9 31 
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I.6. Нормативните изисквания за опазване на околната среда: 

По отношение спазването на екологичното законодателство, дружеството е 

представило заверено копие на писмо с изх. № 3294 от 05.04.2022 г. на Регионална инспекция 

по околната среда и водите – София (РИОСВ-София), от което е видно, че „Сентрал 

Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД няма задължения за публични вземания и/или 

констатирани нарушения на екологичното законодателство през 2021 г., установени с 

влязъл в сила акт на директора на РИОСВ-София. 

Дружеството е представило и писмо с изх. № КД-08-93 (1) от 30.03.2022 г. на Басейнова 

дирекция „Дунавски район“ относно информация за изпълнение на условията през периода от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. на Разрешително за водовземане № 1100/02.08.2002 г., 

изменено и с продължен срок на действие с решение № 288/30.10.2012 г., с цел производство 

на електрическа енергия чрез ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“, обединени в каскада 

„Искър“, от което е видно, че двете водноелектрически централи работят на подчинен режим 

на водовземане по Закона за водите (ЗВ), като приоритетната цел на водовземане е 

осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на населени места. 

Ползваният лимит на вода се определя в съответствие с месечен график за използване на 

водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от Министъра на околната среда и 

водите. В писмото е посочено, че към датата на издаване на писмото не са констатирани 

нарушения по ЗВ през периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. относно осигуряване на 

водни количества за приоритетното водоснабдяване на населените места и изпълнението 

на месечните графици. 

 

I.7. Наличие на технически възможности, материални и човешки ресурси за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“: 

В периода 2005 г. – 2019 г. дружеството е започнало и успешно завършило мащабни 

рехабилитационни дейности на всички основни хидротехнически съоръжения. Всяка от 

четирите големи хидрогрупи (ХГ 1 ХГ2 „Кокаляне“ и ХГ1 и ХГ2 „Пасарел“) се състои от 

следните основни съоръжения: ремонтен и работен затвор, напорен тръбопровод, сферичен 

шибър, тубина, синхронен генератор, силов трансформатор и средно и висковолтова апаратура 

в закритите и откритите разпределителни уредби, като всички основни съоръжения ( с 

изключение на силовите трансформатори) са били частично или изцяло рехабилитирани в 

периода от 2011 до 2019 г. В допълнение „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е 

представило като доказателство за техническото състояние на енергийните обекти извадка от 

договор между заявителя и ХХХ, със седалище във Виена, Австрия, със следния предмет на 

договора: Доставка, координиране, документация, фабрично тестване, супервизия на монтажа, 

пуск в експлоатация и тестване, както и обучение за подновяването на контролната система, 

спомагателните системи, главното разпределение за собствени нужди и електрическата 

защита в електроцентрали ВЕЦ „Пасрел“ и ВЕЦ „Кокаляне“, които следва да бъдат извършени 

от изпълнителя ХХХ. Предоставено е Приложението по договора, което описва договорените 

дейности по пълна рехабилитация в двете централи. Приложени са следните документи: 

Сертификат от ХХХ от 22.04.2015 г. за завършена част от рехабилитацията на ВЕЦ „Пасарел“ 

ХГ2; Сертификат от ХХХ от 23.06.2016 г. за завършена част от рехабилитацията на ВЕЦ 

„Кокаляне“ ХГ2; Сертификат от ХХХ от 12.04.2018 г. за завършена част от рехабилитацията 

на ВЕЦ „Кокаляне“ ХГ1; Сертификат от ХХХ от 31.10.2019 г. за завършена част от 

рехабилитацията на ВЕЦ „Пасарел“ ХГ1; Приемо-предавателен протокол от 28.06.2011 г. за 

доставка на нов силов трансформатор към ХГ1 за ВЕЦ „Кокаляне“; Приемо-предавателен 

протокол от 12.03.2013 г. за доставка на нов силов трансформатор към ХГ2 за ВЕЦ 

„Кокаляне“; Приемо-предавателен протокол от 21.08.2014 г. за доставка на техническа 

документация, свързана с изпълнението на проекта по доставка на нов силов трансформатор 

за ВЕЦ „Кокаляне“; Приемо-предавателен протокол от 10.12.2015 г. за доставка на нов силов 
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трансформатор към ХГ2 за ВЕЦ „Пасарел“; Приемо-предавателен протокол от 13.07.2016 г. за 

доставка на нов силов трансформатор към ХГ1 за ВЕЦ „Пасарел“. 

За доказване наличието на човешки ресурси, които са заети с изпълнение на 

лицензионната дейност, „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е представило списък 

на служителите за 2022 г., от който е видно, че наетия персонал се състои от ХХХ служители, 

в т. ч. и ръководните позиции, с посочени: три имена, длъжност, образование и професионална 

квалификация. Представена е и управленска структура на дружеството, като част от 

представения за одобрение бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. Тя е разработена и 

съобразена със спецификата на производството на електрическа енергия от ВЕЦ, и в 

съответствие с управленската политика на крайния собственик „AKUO ENERGY SAS“, 

Франция. Дружеството е представило описание на функциите и дейността на отделните 

позиции. 

 

Въз основа на горното, Комисията счита, че „Сентрал Хидроелектрик дьо 

Булгари“ ЕООД притежава необходимите технически, материални и човешки ресурси и 

организационна структура, което показва, че ще продължи да отговаря на условията за 

осъществяване на дейността по лицензията и през периода на удължения срок на 

лицензия № Л-124-01 от 16.05.2003 г. за дейността „производство на електрическа 

енергия“. 

 

I.8. Наличие на финансови възможности за осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия“: 

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е представило одитиран годишен 

финансов отчет, обхващаш дейността „производство на електрическа енергия“ от двете 

водноелектрически централи. 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2021 г. общо за  

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД отчита печалба в размер на 15 602 хил. лв., 

увеличена спрямо отчетената загуба през 2020 г. от 575 хил. лв. Увеличението се дължи на  

по-високите приходи в сравнение с разходите, въпреки увеличените разходи с 33,29% спрямо 

2020 г. 

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура към края на 2021 г. 

може да бъде направен извод, че дружеството е с добра обща ликвидност, т. е. разполага със 

свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения, както и с достатъчен 

размер на собствения капитал, необходим за обслужване на дългосрочните и краткосрочните 

си задължения и възможност за инвестиране в нови дълготрайни активи.  

 

I.8.1. Прогнозни финансови резултати за периода 2023 г. – 2027 г. 

„Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД е представило прогнозни финансови 

отчети за периода 2023 г. – 2027 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира 

да реализира печалба в размер, както следва: ХХХ хил. лв. за 2023 г.; ХХХ хил. лв. за  

2024 г.; ХХХ хил. лв. за 2025 г.; ХХХ хил. лв. за 2026 г. и ХХХ хил. лв. за 2027 г. 

Положителните финансови резултати се дължат на прогнозираните по-високи приходи в 

сравнение с разходите. 

Приходите от продажби на електрическа енергия в периода на бизнес плана са  

ХХХ хил. лв. за 2023 г. и  намаляват до ХХХ хил. лв. за 2027 г. Дружеството е прогнозирало 

приходите изцяло от произведената електрическа енергия на свободния пазар, организиран от 

БНЕБ, чрез сегментите „Ден напред“ и „В рамките на деня“. 

Общите разходи намаляват от ХХХ хил. лв. за 2023 г. до ХХХ хил. лв. през 2027 г. или 

с ХХХ %, предимно от намалените разходи от оперативна дейност.  

 



[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

стр. 8 от 9 

I.8.2. Прогнозни парични потоци 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2023 г. – 2027 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от оперативната дейност, плащания към доставчици, 

персонал, за дивиденти, покупка на дълготрайни активи, лихви и други. 

От прогнозните парични потоци за периода 2023 г. – 2027 г. е видно, че прогнозираните 

парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година. 

 

I.8.3. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции за 

лицензираната дейност 

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за периода 2023 г. – 2027 г. в 

размер на ХХХ хил. лв. За изпълнението на посочените инвестиции дружеството предвижда 

да финансира инвестиционната си програма основно от реализираните постъпления от 

дейността си. 

 

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

периода 2023 г. – 2027 г., Комисията счита, че „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ 

ЕООД, ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната 

дейност и през периода на удължения срок на лицензия № Л-124-01 от 16.05.2003 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“. 

 

II. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-1010 от  

05.05.2022 г., представляваща защитена по закон информация: 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-1010 от 30.09.2022 г. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ 

ЕООД е заявило, че в представените от дружеството документи, част от административната 

преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна, а именно данни за 

прогнозни и отчетени инвестиционни разходи, ремонтни разходи, социални дейности, както и 

информация, свързана с наетия персонал и сключени договори за рехабилитация на 

производствените съоръжения. Дружеството посочва, че на публикуване подлежи всяка 

предоставена публична информация, съдържаща се в годишните финансови отчети, както и 

всяка друга публична информация, предоставена на държавни и административни органи. 

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за търговска 

тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна 

конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. В 

тази връзка, посочената от „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД информация следва 

да бъде заличена при публикуването на попадащите в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ документи 

във връзка с подаденото от дружеството заявление. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-124-01 от 16.05.2003 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ 

ЕООД, с ЕИК 130799550, със седалище и адрес на управление: област София, гр. София, 
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община Столична, район „Средец“, ул. „6-ти септември“ № 1, ет. 1, с 20 (двадесет) години, 

считано от 17.05.2023 г. 

2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, като одобрява актуализиран текст на лицензия № Л-124-01 от 16.05.2003 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, приложение към настоящото 

решение. 

3. Във връзка с решенията по т. 1. и т. 2. одобрява актуализиранo приложениe  

№ 1 към лицензията, което е приложение 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 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 


