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Относно: Заявление с вх.№ E-ЗЛР-ПР-23 от 26.03.2015 г., подадено от „НЕОХИМ“ АД за
прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В Комисия за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР) е постъпило заявление
с вх. № E-ЗЛР-ПР-23 от 26.03.2015 г., подадено от „Неохим” АД, гр. Димитровград, за
прекратяване на лицензия № Л-310-03 от 16.11.2009 г. за извършване на дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“. Заявлението е подадено на основание
чл. 39, ал. 4, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закон за енергетиката (ЗЕ).
Със заповед № З-E-78 от 02.04.2015 г. на председателя на КЕВР е създадена работна
група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията
към него, за установяване на основателността на искането.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие на лицензията, приложенията към нея и решение № Л-310 от 16.11.2009 г.;
2. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка е
установено следното:
„Неохим” АД е публично акционерно дружество, надлежно учредено по реда на
Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към
Министерството на правосъдието с ЕИК 836144932, със седалище и адрес на управление:
Република България, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6403,
индустриална зона, ул. „Химкомбинатска източна“ с предмет на дейност: неорганични и
органични химически продукти, основна дейност по НКИД - производство на азотни
съединения и торове. Представлява се от Димитър Стефанов Димитров – изпълнителен
директор. Капиталът на „Неохим” АД е в размер на 2 654 358 лв.
С решение № Л-310 от 16.11.2009 г. Комисията е издала на „Неохим” АД лицензия
№ Л-310-03 от 16.11.2009 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ за срок от 15 (петнадесет) години.
Дружеството извършва лицензионната дейност чрез инсталация за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, състояща се от 2 броя котли-утилизатори
и една турбо-генераторна група, включваща следните съоръжения:
- парна турбина ПП-8,6-39/16/6, с номинална мощност 8,6 MW;
- генератор тип 12-2УЗ на 6,3kV, с мощност 12 MW.
Източникът на енергия в централата е топлинната енергия на отпадната пара,
получавана при производството на азотна киселина. В резултат на това турбо-генераторната
станция работи само когато работи и цехът за производство на киселина. До нейното
изграждане и лицензирането на централата излишното количество пара е изхвърляно в
атмосферата.
Произвежданата топлинна и електрическа енергия се използват изцяло и само за
собственото потребление на „Неохим” АД, като по този начин дружеството постига
подобряване на енергийната си ефективност, по-ефективно оползотворяване на енергийните
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ресурси и намаляване на разходите на основното производство (азотни съединения и
торове) за закупуване на енергия.
Централата (обектът) на „Неохим” АД, чрез който се осъществява лицензионната
дейност, не е част и не е присъединен към съответната електропреносна и/или
електроразпределителна мрежа, съответно топлопреносна мрежа, към централата няма
присъединени външни потребители.
„Неохим” АД не извършва продажба на електрическа и топлинна енергия, съответно
дружеството не реализира и не отчита приходи от продажбата им, както и няма подадено
заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия. Централата няма
да бъде предмет на разпореждане с имущество, с което се осъществява лицензионната
дейност. „Неохим” АД ще продължи да бъде собственик и да експлоатира енергийния обект
с цел производство на електрическа енергия за собствено потребление.
В тази връзка следва да се има предвид, че със Закона за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г., в сила от 06.03.2015 г., чл. 39, ал. 4
от ЗЕ е допълнен с нова т. 5, съгласно която не се изисква издаване на лицензия за
производство на електрическа енергия само за собствено потребление. Запазва действието си
и разпоредбата на т. 4 на чл. 39, ал. 4 от ЗЕ, съгласно която не се изисква издаване на
лицензия за производство на топлинна енергия само за собствено потребление.
Комисията е формирала трайна практика по приложението на чл. 39, ал. 4 от ЗЕ
относно случаите, в които не се издават лицензии, като преценката се извършва поотделно
за инсталираните мощности за производство на електрическа и топлинна енергия на всички
основания, посочени в чл. 39, ал. 4 от ЗЕ. В случаите на комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, което съгласно легалната дефиниция, дадена в §1, т. 28 от
Допълнителните разпоредби на ЗЕ е „производство в един процес на топлинна и
електрическа енергия според потребностите от топлинна енергия” Комисията издава
лицензия, когато по отношение поне на единия от произвежданите продукти електрическата или топлинната енергия са налице основания за издаване на лицензия,
съответно – не са налице изключенията по чл. 39, ал. 4 от ЗЕ, като лицензията се издава
общо за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, тъй като видно от
легалната дефиниция, цитирана по-горе, при този начин на производство, дейностите по
производството на електрическата и топлинната енергия технически и технологично не
могат да бъдат разделени.
Следователно, след изменението на ЗЕ, обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., по отношение на
производството на топлинна енергия от „Неохим” АД следва да се приложи изключението
по чл. 39, ал. 4, т. 4 от ЗЕ, а по отношение на производството на електрическата енергия,
следва да се приложи изключението по чл. 39, ал. 4, т. 5 от ЗЕ, поради което за
извършваната от „Неохим” АД дейност в енергетиката само за собствено потребление не е
необходима лицензия.
Същевременно, Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.) даде регламентация на заварените случаи на издадени лицензии,
като съгласно разпоредбата на § 48 от Преходните и заключителни разпоредби към него
„лицензията за производство на електрическа енергия само за собствено потребление,
издадена на производител до влизането в сила на този закон, запазва действието си до
изтичането на срока, за който е издадена, освен ако лицензиантът направи искане за
прекратяване на лицензията“.
Доколкото в случая с „Неохим” АД преценката на основанията за издаване на лицензия
се е основавала на обстоятелството, че инсталираната електрическа мощност на централата е
над посочената в чл. 39, ал. 4, т. 1 от ЗЕ стойност от 5 МW и законът не е предвиждал
изключение от изискването за издаване на лицензия, когато производството на електрическа
енергия е само за собствено потребление, то към настоящия момент, с отпадане на
основанията за издаване на лицензия и регламентираната от законодателя правна
възможност заварените лицензианти да поискат прекратяване на лицензиите, може да се
направи извод, че искането на „Неохим” АД за прекратяване на лицензия № Л-310-03 от
16.11.2009 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“ е допустимо и основателно, поради което лицензията следва да се прекрати.
2

С прекратяването на лицензията на посочените основания, дейността по производство
на електрическа и топлинна енергия няма да бъде преустановена, а ще продължи да се
осъществява само за собствено потребление на „Неохим” АД, поради което може да се
направи извод, че прекратяването на лицензията не може да доведе до нарушаване
сигурността на снабдяването на клиенти с електрическа или топлинна енергия, както и не
може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. Във връзка с
изложеното не е необходимо да се извършва проверката по чл. 74 от НЛДЕ.
Предвид изложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната
администрация, предлагаме КЕВР да вземе следните решения:
1. Да приеме доклада на работната група.
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане
на подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по
търговска регистрация „Неохим” АД или други упълномощени от тях представители
на дружеството;
4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в Интернет на основание чл. 41 от УП на ДКЕВР и на
нейната администрация.
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