ПРОТОКОЛ
№ 114
София, 02.06.2017 година
Днес, 02.06.2017 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р
Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и
Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П.
Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М.
Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и
пазари“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство,
ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 17.02.2017 г,
подадено от „Девен” АД, за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и
прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Ивайло Александров,Юлиана Ангелова,Цветанка Камбурова,
Йовка Велчева, Ели Алексиева
2. Доклад с вх. № Е-Дк-325 от 30.05.2017 г. относно: Ролята на операторите на
разпределителни системи в съответствие със законодателния пакет на Европейската
комисия „Чиста енергия за всички европейци“.
Докладват: Пламен Младеновски, Милен Трифонов,
Петя Андонова, Борислава Петракиева
3. Доклад относно приемане на проект на Наредба за издаване, прехвърляне и
отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и
проект на акт.
Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски,
Ивайло Александров, Дориан Дянков, Радослав Наков,
Ели Алексиева, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Силвия Иванова

По т.1. Комисията, след като разгледа заявления с вх. № E-ЗЛР-Р-4 от 10.02.2017 г.
на „Девен” АД, гр. Девня за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант, за
прекратяване на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. на „Девен“ АД за производство
на електрическа и топлинна енергия и за издаване на лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия на „Солвей Соди“ АД, доклад с вх. № Е-Дк-300 от
16.05.2017 г., както и след провеждане на открито заседание на 30.05.2017 г., установи
следното:
Административното производство е образувано по подадени в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления с вх. № E-ЗЛР-Р-4 от
10.02.2017 г. на „Девен” АД, гр. Девня за издаване на разрешение за преобразуване на
лицензиант, за прекратяване на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. на „Девен“ АД за
производство на електрическа и топлинна енергия и за издаване на лицензия за
производство на електрическа и топлинна енергия на „Солвей Соди“ АД на основание чл.
52, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 87 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
При извършената проверка на подадените заявления за съответствие с изискванията
на НЛДЕ и във връзка с проучване на обстоятелствата по преписките с писмо с изх. № ЕЗЛР-Р-4 от 17.02.2017 г. от заявителя е поискано да представи допълнителна информация
и документи. С писма с вх. № E-ЗЛР-Р-4 от 01.03.2017 г., вх. № E-ЗЛР-Р-4 от 03.04.2017 г.,
вх. № E-ЗЛР-Р-4 от 07.04.2017 г. и вх. № E-ЗЛР-Р-4 от 13.04.2017 г. от „Девен” АД е
получена исканата информация.
За разглеждане на подадените заявления със заповед № З-E-22 от 17.02.2017 г. на
Председателя на КЕВР е сформирана работна група, като резултатите от извършения
анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-300 от 16.05.2017 г, който е приет от КЕВР с
решение по Протокол № 101 от 23.05.2017 г, т. 3 и е публикуван на интернет страницата
на Комисията.
В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 30.05.2017 г. е проведено
открито заседание, на което Комисията е обсъдила доклада с представители на
заявителите. От страна на дружествата не са направени устни възражения към
констатациите в доклада, както и не са постъпили писмени възражения.
След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното
производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:
Правни аспекти
І. Заявление с вх. № E-ЗЛР-Р-4 от 10.02.2017 г. на „Девен” АД за издаване на
разрешение за преобразуване на лицензиант е подадено на основание чл. 52, ал. 1 от
Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който Комисията разрешава преобразуване на
лицензиант чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско
дружество и чрез промяна на правната форма, ако лицето, което ще извършва
лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на условията за издаване на
лицензия за дейността.
Подаденото заявление съдържа всички необходими реквизити, съгласно чл. 87,
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ал. 3 и ал. 4 от НЛДЕ. С подаденото заявление е направено искане да „бъде издадено
разрешение за преобразуване чрез вливане по чл. 162 от Търговския закон (ТЗ) на
„Девен” АД в „Солвей Соди“ АД“.
В подкрепа на искането към заявлението са приложени заверено копие на договор
за преобразуване чрез вливане между „Солвей Соди“ АД и „Девен” АД, заверено копие
на общ доклад по чл. 262ф от ТЗ, като е направено пояснение, че доклад по чл. 262л от ТЗ
не се изготвя на основание чл. 263т, ал. 4 от ТЗ, заявление за прекратяване на лицензия от
„Девен“ АД и заявление за издаване на лицензия от „Солвей Соди“ АД, придружено с
всички необходими документи.
„Девен” АД е акционерно дружество, с ЕИК 103004325, със седалище и адрес на
управление: Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160,
Промишлена зона. Предметът на дейност на дружеството е „производство на
електроенергия, топлоенергия за технологични и битови нужди“. Дружеството е с
едностепенна система на управление - съвет на директорите, с капитал - 59 861 886 лв.
„Девен” АД притежава лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г., за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 20 (двадесет) години,
изменена и допълнена последно с Решение № И7-Л-047 oт 27.10.2015 г. на КЕВР.
„Девен“ АД е представило договор за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.
262„д“, ал. 1 от ТЗ, сключен между „Солвей Соди“ АД (приемащо дружество) и „Девен“
АД (преобразуващо се дружество), в резултат на което цялото имущество на
преобразуващото се дружество ще премине към приемащото дружество, което ще стане
негов правоприемник, а преобразуващото се дружество „Девен“ АД ще се прекрати без
ликвидация.
Съгласно договора при вливането цялото имущество на „Девен“ АД преминава при
условията на универсално правоприемство към „Солвей Соди“ АД, което приема всички
активи и пасиви на „Девен“ АД, а акционерите на „Девен“ АД, различни от „Солвей
Соди“ АД, стават акционери в приемащото дружество. Трудовите правоотношения на
работниците и служителите на преобразуващото се дружество „Девен“ АД не се
прекратяват, като правата и задълженията на работодателя „Девен“ АД преди вливането,
които произтичат от трудовите правоотношения към датата на вливането, се прехвърлят
на новия работодател - „Солвей Соди“ АД, по смисъла на чл. 123, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса
на труда. За задълженията към работниците и служителите на „Девен“ АД, възникнали
преди вливането, отговаря новият работодател „Солвей Соди“ АД.
В договора е записано също, че избраната форма на преобразуване чрез вливане
гарантира, че всички активи, чрез които се осъществява лицензионната дейност на
преобразуващото се дружество, както и всички работници и служители на
преобразуващото се дружество, ангажирани в осъществяването на лицензионната
дейност, ще преминат към приемащото дружество вследствие на вливането. По силата на
универсалното правоприемство клиентите на преобразуващото се дружество ще станат
клиенти на приемащото дружество.
Всички лицензии, регистрации, разрешителни, притежавани от преобразуващото се
дружество - „Девен“ АД, преминават върху приемащото дружество - „Солвей Соди“ АД,
доколкото закон или актът за предоставянето им не предвижда друго. В последния
случай страните ще предприемат необходимите фактически и правни действия за
получаване на тези лицензии, разрешителни от приемащото дружество „Солвей Соди“
АД.
Съгласно чл. 262, ал. 1 от ТЗ при вливане цялото имущество на едно или повече
търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо
дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите
се дружества се прекратяват без ликвидация. Разпоредбата на чл. 262“д“ от ТЗ определя,
че преди вземането на решение за преобразуване между участващите в него приемащи
и/или преобразуващи се дружества се сключва договор за преобразуване. Разпоредбата
на чл. 262е, ал. 1 от ТЗ изисква договорът за преобразуване да се сключи от лицата,
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представляващи дружеството, в писмена форма с нотариална заверка на подписите им. В
случая посочените изисквания на ТЗ са спазени, видно от представеното заверено копие
на договор за преобразуване.
Договорът за преобразуване урежда начина, по който ще се извърши
преобразуването. Той съдържа съотношението на замяна на акциите, размера на
паричните плащания и срока за изплащането им, описание на акциите, които всеки
акционер придобива в приемащото дружество (в случая става въпрос за миноритарни
акционери, тъй като приемащото дружество „Солвей Соди“ АД притежава повече от 90
на сто от акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество „Девен“
АД), условията относно разпределянето и предаването на акциите от приемащото
дружество, упражняване на правата от акционерите на преобразуващото се дружество по
отношение на приемащото дружество, включително правото на участие в разпределение
на печалбата. Предвижда се увеличение на капитала на „Солвей Соди“ АД с 957
(деветстотин петдесет и седем) лева, чрез издаване на 957 (деветстотин петдесет и седем)
нови поименни, безналични и неделими акции, промяна на устава на дружество в тази
връзка, както и промяна на предмета му на дейност с оглед осъществяване от
приемащото дружество на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия
за стопански нужди“.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗЕ регламентира правомощията на Комисията,
посредством които се осъществява регулаторната й дейност. За регулиране на дейността
по производство на електрическа и топлинна енергия съгласно т. 22 от същата правна
норма Комисията дава съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на
енергийни предприятия - титуляри на лицензии по този закон.
На основание чл. 52, ал. 1 от ЗЕ КЕВР разрешава преобразуване на лицензиант чрез
вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество и
чрез промяна на правната форма, ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност,
след преобразуването отговаря на условията за издаване на лицензия за дейността.
Същевременно по силата на ал. 2 от същия член, в тези случаи Комисията изменя или
прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова лицензия в зависимост от
конкретния случай в едномесечен срок от подаване на заявлението. Прекратяването,
изменението или издаването на лицензия влиза в сила от датата на вписване на
преобразуването в Търговския регистър.
ІІ. Със заявление от „Девен” АД за прекратяване на лицензия № Л-047-03 от
06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия е направено искане
лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността: „производство на електрическа и
топлинна енергия“ да бъде прекратена във връзка с вливане на „Девен” АД в „Солвей
Соди“ АД, а като начин на разпореждане с имуществото, с което се осъществява
дейността по лицензията, е посочено: универсално правоприемство на приемащото
дружество „Солвей Соди“ АД.
По подаденото заявление не се извършва проверка по чл. 74 от НЛДЕ относно
нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна
енергия, както и за възможност да възникне опасност за националната сигурност и
обществения ред, тъй като в случая не се предвижда прекратяване на лицензионната
дейност, която ще продължи да се осъществява от приемащото дружество „Солвей Соди“
АД.
ІІІ. Заявление на „Солвей Соди“ АД за издаване на лицензия за производство
на електрическа и топлинна енергия е подадено на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ,
във връзка с чл. 40 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 3 и чл. 87, ал. 4, т. 3 от НЛДЕ.
„Солвей Соди“ АД е акционерно дружество, надлежно учредено по реда на
Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към
Министерството на правосъдието с ЕИК 813109388, със седалище и адрес на управление:
Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона, с
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предмет на дейност: „производство и продажба на калцинирана сода, содови продукти,
минерални соли, химически продукти и други свързани дейности“. Управлява се по
едностепенната система на управление от съвет на директорите. Капиталът на
дружеството е в размер на 6 346 773 лв., изцяло внесен, разпределен в : 6 346 773 броя
поименни акции с номинал 1 лв. Предвид изложеното, 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, което се
доказва чрез справка по актуално състояние в Търговския регистър. Заявителят не е
получавал отказ за издаване и не му е отнемана лицензия за същата дейност.
Следователно издаването на лицензията няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4 от
ЗЕ.
Заявителят е посочил, че лицензионната дейност ще се осъществява чрез централа
за производство на електрическа и топлинна енергия с инсталирана електрическа
мощност 125 MW и инсталирана топлинна мощност 700 MW. Съгласно представения
договор за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл. 262„д“, ал. 1 от ТЗ, сключен
между „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД, в резултат на преобразуването цялото
имущество на преобразуващото се дружество ще премине към приемащото дружество
„Солвей Соди“ АД, което ще стане негов универсален правоприемник. Доколкото в това
имущество се включва и централата за производство на електрическа и топлинна енергия
на досегашния лицензиант „Девен“ АД, то след преобразуването „Солвей Соди“ АД ще
притежава вещни права върху енергийния обект за производство на електрическа и
топлинна енергия. Предвид изложеното, заявителят отговаря на изискването на чл.
40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.
Във връзка констатацията, че в подаденото от „Солвей Соди“ АД заявление за
издаване на лицензия не е включен парогенератор № 1 от приложение № 1 към
лицензията на „Девен“ АД, следва да се отбележи, че съгласно чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ
лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от
експлоатация на генериращи мощности, като представи доказателства за обстоятелствата,
които представляват основание на исканото извеждане от експлоатация. В случая
„Девен“ АД и „Солвей Соди“ АД са представили надлежни доказателства за бракуване на
съоръжението, поради което влиянието на извеждането му от експлоатация върху
сигурността и непрекъснатостта на изпълнението на лицензионната дейност следва да се
прецени при анализа на възможностите на новия лицензиант „Солвей Соди“ АД да
извършва лицензионната дейност.
В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 и чл. 13 от НЛДЕ заявителят е
представил към заявлението за издаване на лицензия бизнес план за развитие на
дейността. На основание чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от
Комисията с издаването на лицензията 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. За целите на настоящия анализ Комисията е разгледала представения бизнес
план като едно от доказателствата, приложени към заявлението на кандидата за лицензия,
с оглед на извършване на преценка на техническите и финансовите му възможности за
изпълнение на дейността по лицензията.
Технически аспекти
„Девен” АД е титуляр на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена с решение № Л-047 от
06.12.2000 г. на Комисията за срок от 20 години. Във връзка с извеждане от експлоатация
на стари основни съоръжения и въвеждане на нови такива Комисията със следните свои
решения е изменила лицензията, както следва: решение № И1-Л-047-03 от 13.12.2004 г.;
решение № И2-Л-047-03 от 05.06.2006 г.; решение № И3-Л-047 от 09.07.2007 г.; решение
№ И4-Л-047 от 05.11.2007 г.; решение № И5-Л-047 от 15.03.2010 г.; решение № И6-Л-047
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от 28.11.2011 г.; решение № И7-Л-047 от 27.10.2015 г.
Към момента на подаване на заявлението за прекратяване на издадената лицензия №
Л-047-03 от 06.12.2000 г. на „Девен” АД за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ в централата са в експлоатация следните основни съоръжения:
- три броя енергийни парогенератора - ЕПГ № 1, 2 и 3 (БКЗ-160-100),
производство на Барнаулски котелен завод, в експлоатация съответно от 1965 г., 1965 г. и
1966 г., всеки един със следните параметри: производство на прегрята пара 160 t/h, с
номинално налягане 10 MРa, номинална температура 540 оС, гориво – въглища;
- един брой енергиен парогенератор - ЕПГ №6, (220-100, Бърно, Чехия), в
експлоатация от 1969 г. със следните параметри: - производство на прегрята пара 220 t/h, с
номинално налягане 10,0 MРa, номинална температура 540 оС, гориво – въглища;
- един брой енергиен парогенератор - ЕПГ №7 (CFBB-400-100), производител –
Foster Wheeler Energia Полша, в експлоатация от 2009 г със следните параметри:
производство на прегрята пара 400 t/h, с номинално налягане 10,0 MРa, номинална
температура 540 оС, проектно гориво – въглища и петрококс;
- два броя турбогенератори – ТГ-1 и ТГ-2 (ПТ 25-90/7÷13/1,2), с номинална
електрическа мощност по 25 MWе, в експлоатация от 1965 г. и 1990 г.;
- един брой турбогенератор – ТГ-3 (Р-4-35/15) с номинална ел. мощност 4 MWе, в
експлоатация от 2015 г.;
- един брой турбогенератор – ТГ-4 (Р 12-90/18), с номинална ел. мощност
12 MWе, (1992 г.);
- два броя турбогенератори – ТГ-5 и ТГ-7 (Р 8,5-90/36), с номинална мощност по
8,5 MWе, (1974 г.);
- два броя турбогенератори – ТГ-6 и ТГ-8 (ПР-20-90/21-6), с номинална ел.
мощност по 21 MWе, (1974 г.).
Общо инсталираната електрическа мощност в „Девен“ АД е 125 MWе, а общо
инсталираната топлинна мощност – 820 MWt.
Със заявлението за издаване на разрешение за преобразуване чрез вливане на
„Девен“ АД в „Солвей Соди“ АД е посочено, че дейността по бъдещата лицензия на
„Солвей Соди“ АД за производство на електрическа и топлинна енергия ще се извършва
чрез топлоелектрическа централа с инсталирана електрическа мощност 125 MWе и
топлинна мощност 700 MWt. В списъка на основните съоръжения не е включен
парогенератор ЕПГ 1, тъй като експлоатацията му е преустановена поради влошеното му
техническо състояние и несъответствие с изискванията за безопасност и спазване на
екологичните норми.
Дружеството обосновава поискания срок от 30 (тридесет) години на експлоатация на
основните генериращи мощности с въвеждането в експлоатация на парогенератор №7 с
производство на пара 400 t/h на циркулиращ кипящ слой през 2009 г. и бъдещото въвеждане в
експлоатация през 2017 г. на втори котел 250 t/h на циркулиращ кипящ слой (ЕПГ 8), който е в
процес на изграждане.
„Солвей Соди“ АД е представило организационна структура на цялото дружество с обща
численост 434 човека, в т.ч. и данни за опита и квалификацията на ръководния и
експлоатационния персонал в ТЕЦ с численост 77 човека. След преобразуването всички
активи, с които се осъществява лицензионната дейност от „Девен“ АД, както и всички
работници и служители, обслужващи централата, ще преминат към „Солвей Соди“ АД.
В подкрепа на своето искане за издаване на лицензия дружеството е представило:
- Копия на ревизионни актове от извършени периодични технически прегледи на
основни съоръжения, в които е констатирано добро техническо състояние;
- Протоколи за резултатите от комплексни проверки за състоянието на пожарната
безопасност в ТЕЦ от 2011 г. и 2015 г. на областна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – гр. Варна и районната служба „ПБЗН“ – гр. Девня;
- Комплексно разрешително на МОСВ № 74-Н1/2014 г. за експлоатация на
инсталации за производство на калцинирана сода и за производство на негасена вар;
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Комплексно разрешително № 93/2006 г. за експлоатация на горивна инсталация за
производство на енергия с номинална топлинна мощност 860 MWt и Комплексно
разрешително № 538-Н0/2016 г. за експлоатация на депо за неопасни отпадъци;
- Приложение № 1 – Списък и технически характеристики на основните съоръжения,
предназначени за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в ТЕЦ
на „Солвей Соди“ АД, гр. Девня;
- протокол № 1 от 13.01.2016 г. за бракуване на котлоагрегат ст. № БКЗ-160 и
Заповед № 01-13-5/18.01.2016 г. за бракуване на същото съоръжение.
Информация относно пряко присъединени клиенти на електрическа и топлинна
енергия на „Солвей Соди“ АД след преобразуването:
- на електрическа енергия – няма изградени преки присъединителни линии към
външни клиенти;
- на топлинна енергия – „Агрополихим“ АД (производител на торове) с 2 бр.
присъединителни паропроводи, понастоящем частично демонтирани, с възможност да
бъдат възстановени.
„Солвей Соди“ АД притежава технически възможности за изпълнение на
дейността по лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия чрез
енергиен обект – топлоелектрическа централа с общо инсталирана електрическа
мощност 125 MWе и топлинна мощност 700 MWt.
Относно поискания от дружеството 30-годишен срок за дейността по
лицензията следва да се отчете състоянието на активите – физическо износване на
част от основните съоръжения, които се поддържат в добро техническо състояние и
подменят своевременно. Въвеждане в експлоатация на нов парогенератор и нова
турбина съответно през 2009 и 2015 г., както и предстоящото въвеждане на нов котел
на циркулиращ кипящ слой през 2017 г. С оглед на това срокът на лицензията може
да бъде определен на 30 (тридесет) години.
Икономически аспекти
Финансови резултати от дейността на „Девен“ АД през 2016 г.
От представения одитиран годишен финансов отчет за 2016 г. на „Девен“ АД е
видно, че финансовият резултат е печалба в размер на 14 834 хил. лв. при печалба за 2015
г. 7 249 хил. лв.
От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени
следните изводи:
- Нетните приходи от продажби на електрическа и топлинна енергия и
химически очистена вода за 2016 г. намаляват спрямо предходната година с 5,23%;
-

Себестойността на продажбите е намалена с 16,69%.

Общата стойност на нетекущите активи се увеличава от 160 708 хил. лв. към
31.12.2015 г. на 192 607 хил. лв. към 31.12.2016 г. от увеличените имоти, машини и
съоръжения
Текущите активи намаляват от 72 850 хил. лв. към 31.12.2015 г. на 68 334 хил. лв.
към 31.12.2016 г. в резултат на намалените търговски и други вземания.
Собственият капитал се увеличава от 94 289 хил. лв. към 31.12.2015 г. на 101 882
хил. лв. към 31.12.2016 г., вследствие на натрупаната печалба.
Дългосрочните пасиви се увеличават от 110 311 хил. лв. към 31.12.2015 г. на
135 734 хил. лв. към 31.12.2016 г. в резултат на увеличените дългосрочните финансови
задължения.
Краткосрочните пасиви намаляват от 28 958 хил. лв. към 31.12.2015 г. на 23 325
хил. лв. към 31.12.2016 г., вследствие на намалените търговски и други задължения.
Финансовите показатели, изчислени на база балансова структура към
31.12.2016 г., показват, че дружеството не разполага със собствен паричен ресурс да
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инвестира в нови дълготрайни активи и обслужва задълженията си, но разполага със
свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения.
Финансовата структура на дружеството в края на 2016 г. е 39% собствен
капитал и 61% привлечени средства, а в края на 2015 г. е 40% собствен капитал и
60% привлечени средства.
Финансови резултати от дейността на „Солвей Соди“ АД:
Дружеството е представило одитирани годишни индивидуални и консолидирани
финансови отчети за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и неодитиран годишен индивидуален
финансов отчет за 2016 г., от които е видно, че във всяка една година, финансовият
резултат е положителен. Годишните индивидуални отчети за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
показват, че „Солвей Соди“ АД отчита нарастваща доходност, както следва: 2013 г. 78 012 хил. лв.; 2014 г. – 140 089 хил. лв. и 2015 г. – 175 833 хил. лв.
Финансовият резултат е положителен и съобразно консолидираните годишни
финансови отчети е в границите 109 772 хил. лв. за 2013 г. и 135 802 хил. лв. за 2015 г.
Финансовите показатели, определени на база балансова структура за всяка година
от периода 2013 г. – 2015 г., определят добро финансово състояние на дружеството.
Дружеството е с много добра обща ликвидност и разполага със собствени средства да
обезпечи финансиране на инвестиционни мероприятия, както и да обслужва финансовите
си задължения.
Отделно е разгледан представеният индивидуален годишен финансов отчет за
2016 г. от „Солвей Соди“ АД, от който е видно, че финансовият резултат е печалба в
размер на 160 110 хил. лв. при печалба за 2015 г. 175 833 хил. лв.
От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени
следните изводи:
- Нетните приходи от продажби на продукция за 2016 г. са увеличени спрямо
предходната година с 5,19%;
-

Себестойността на продажбите е намалена с 4,53%.

Общата стойност на нетекущите активи се увеличава от 462 463 хил. лв. към
31.12.2015 г. на 472 472 хил. лв. към 31.12.2016 г. от увеличените дългосрочни финансови
вземания.
Текущите активи намаляват от 151 188 хил. лв. към 31.12.2015 г. на 126 120 хил. лв.
към 31.12.2016 г. в резултат на намалените търговски и други вземания и на намалените
парични наличности.
Собственият капитал намалява от 548 260 хил. лв. към 31.12.2015 г. на 532 266 хил.
лв. към 31.12.2016 г., вследствие на намаление на натрупаната печалба.
Дългосрочните и краткосрочни пасиви незначително са увеличени, спрямо
2015 г. от 65 391 хил. лв. на 66 326 хил. лв.
Финансовите показатели, изчислени на база балансова структура към
31.12.2016 г., са запазени и показват, че дружеството разполага със собствен паричен
ресурс да инвестира в нови дълготрайни активи и обслужва задълженията си, както
и разполага със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си
задължения.
Във връзка с преобразуването са представени встъпителен отчет за финансовото
състояние на „Солвей Соди“ АД и заключителен отчет за финансовото състояние на
„Девен“ АД към 28 февруари 2017 г.
Съгласно представения заключителен баланс към 28.02.2017 г. нетекущите активи на
„Девен“ АД са в размер 190 327 хил. лв., състоящи се от имоти, машини и оборудване.
Текущите активи са 65 568 хил. лв., разпределени в материални запаси 24 809 хил. лв.,
търговски и други вземания 24 928 хил. лв. и 15 831 хил. лв. парични наличности.
Собственият капитал е 102 537 хил. лв. и е увеличен спрямо 2016 г. с 655 хил. лв. в
резултат на отчетената печалба.
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Общите задължения са в размер на 153 358 хил. лв., от които с най-голям
относителен дял са дългосрочни финансови задължения от 124 745 хил. лв.
Извършеният анализ на база представения встъпителен баланс на показва, че за
„Солвей Соди“ АД след преобразуването финансовите показатели, определящи
финансовото му състояние, са подобрени спрямо тези към края на 2016 г.
Предвид гореизложеното може да се направи извод, че с вливането на „Девен“
АД в „Солвей Соди“ АД ще се създадат условия и предпоставки за оптимизиране на
управлението и експлоатацията на енергийния обект и няма да се наруши
извършването на лицензионна дейност, както и целите и принципите на
регулирането по ЗЕ. Също така, предвиденото преобразуване при условията на
универсалното правоприемство гарантира изпълнение на лицензионните
задължения без спиране или прекъсване.
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, с
вх. № Е-14-28-3 от 03.04.2017 г. дружеството 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 изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗЕ в срок до
три месеца от подаване на заявленията за издаване на лицензия и за утвърждаване на
цени с всички необходими документи, Комисията издава или мотивирано отказва
издаването на лицензия и утвърждава или определя съответните цени. По подаденото
заявление с вх. № Е-14-28-3 от 03.04.2017 г. на „Солвей Соди“ АД Комисията ще се
произнесе с отделно решение.
Заявителят е представил проект на Общи условия за продажба на топлинна
енергия от „Солвей Соди“ АД на клиенти на топлинна енергия за небитови нужди,
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 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, тъй като съгласно § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП
„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
клиентите на площадката на „Солвей Соди“ АД извършват търговска и професионална
дейност.
Заявителят е представил и проект „Правила за работа с клиенти на топлинна
енергия за небитови нужди на „Солвей Соди“ АД”, които съдържат процедурите за
работа с клиенти, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на
подадени жалби, сигнали и предложения. 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 и съгласно чл. 49, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ стават приложение и
неразделна част от лицензията.
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Изказвания по т.1:
Докладва И. Александров, който отбеляза, че не са постъпили възражения след
проведеното открито заседание с представителите на заявителя. Заявителят потвърждава
изводите на работната група в разглеждания доклад. Проектът на решение е изготвен в
този дух и няма промени.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване предложения от
работната група проект на решение.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22, чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката и
чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „Девен” АД да се преобразува чрез вливане в „Солвей
Соди“ АД, съобразно представения по преписката договор за преобразуване чрез
вливане.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 52, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за
енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката
ПРЕКРАТЯВА лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Девен“ АД.
ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 2 от Закона за
енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката
ИЗДАВА на „Солвей Соди“ АД, ЕИК 813109388, със седалище и адрес на
управление: Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160,
Промишлена зона,
Лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, за срок от 30 (тридесет) години чрез
топлоелектрическа централа с електрическа мощност 125 MWе и топлинна мощност 700
MWt - приложение № 1 към това решение.
ІV. 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 предложените от „Солвей Соди“ АД Общи условия за продажба на
топлинна енергия от „Солвей Соди“ АД на клиенти на топлинна енергия за небитови
нужди, приложение № 2 към това решение и приложение по лицензията по т.ІІІ.
V. 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 предложените от „Солвей Соди“ АД Правила за работа с клиенти на
топлинна енергия за небитови нужди на „Солвей Соди“ АД, приложение № 3 към това
решение и приложение по лицензията по т.ІІІ.
VІ. На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за енергетиката прекратяването на лицензия
10

№ Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“ на „Девен“ АД по т. II, както и издаването на лицензия
№ Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“ на „Солвей Соди“ АД по т. III, заедно с приложенията към последната, влизат в
сила от датата на вписване на преобразуването по т. І в Търговския регистър.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад относно ролята на операторите на
разпределителни системи в съответствие със законодателния пакет на Европейската
комисия „Чиста енергия за всички европейци“.
На 26.05.2017 г. е публикувана Бяла книга на Съвета на европейските енергийни
регулатори (CEER) относно технологиите в полза на потребителите, която е втората от
поредицата от „Регулаторни бели книги“ на CEER относно потребителските, мрежовите и
регулаторните въпроси, свързани с предложенията на Европейската комисия (ЕК) за чиста
енергия. В Бялата книга са представени мненията на Агенцията за сътрудничество на
енергийните регулатори (ACER) и националните регулаторни органи (НРО), представени
в CEER по конкретните предложения на ЕК, свързани с бъдещата роля на операторите на
разпределителни системи (ОРС). Целта е тя да допринесе за задълбоченото разбиране и да
помогне на институциите на Европейския съюз при оценката на предложенията,
съдържащи се в „предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно вътрешния пазар на електроенергия“ и в „предложението за Директива на
Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия“ от законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ от 30
ноември 2016 г.
В документа регулаторите отчитат, че в бъдещото развитие на енергийния пазар
ролята на ОРС ще нараства и НРО трябва да бъдат в състояние да контролират тяхното
поведение. В този контекст, в Бялата книга регулаторите поддържат следните
законодателни мерки:
 Определянето на ОРС като неутрален пазарен участник, който улеснява
дейността на пазарните участници.
Бъдещото развитие на енергийния сектор предполага предлагането на нови услуги
и развитието на нови технологии, които ще определят нова важна роля на ОРС, тъй като
ще се предлагат на местно ниво (пазар на дребно). Това включва активност на
домакинствата, като производители на собствена енергия, малки ВЕИ централи,
съхраняване на енергия и навлизането на пазара на електрически превозни средства.
Ето защо европейските регулатори считат, че ОРС трябва да действат като
неутрални пазарни участници, подпомагащи дейността на пазара (Market facilitators),
които осъществяват само ограничени регулаторни дейности, а останалите дейности следва
да се оставят за развитие на конкурентния пазар, тъй като един ефективен конкурентен
пазар може да даде по-добър резултат за потребителите, отколкото стриктната регулация.
 По-добро планиране на мрежата и координация.
В Бялата книга европейските регулатори приветстват предложенията, направени в
законодателния пакет, за по-добра координация между операторите на преносни системи
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(ОПС) и ОРС. В чл. 53 от Регламента за електричество и чл. 32 от Директивата за
електричество се изисква от ОРС и ОПС, вместо с НРО, да се консултират със
заинтересованите страни, относно техните планове за мрежи и да поемат отговорност за
тяхното качество.
Бялата книга съдържа предложения за изменение на Предложението за Директива
на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия (COM(2016) 864) и предложения за изменение на Предложението за
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на
електроенергия.
Изказвания по т.2:
Докладва М. Трифонов. На 26.05.2017 г. е публикувана Бяла книга на Съвета на
европейските енергийни регулатори относно технологиите в полза на потребителите. В
Бялата книга са представени мненията на Агенцията за сътрудничество на енергийните
регулатори и националните регулаторни органи, представени в CEER. Целта е тя да
допринесе за задълбоченото разбиране и да помогне на институциите на Европейския
съюз при оценката на предложенията, съдържащи се в „предложението за Регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия“ и в
„предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите
правила за вътрешния пазар на електроенергия“ от законодателния пакет „Чиста енергия
за всички европейци“. В документа регулаторите отчитат бъдещото развитие на
енергийния пазар и ролята на ОРС, която ще нараства в бъдеще. В този контекст в Бялата
книга регулаторите поддържат следните законодателни мерки:
Определянето на ОРС като неутрален пазарен участник, който улеснява дейността
на пазарните участници. Бъдещото развитие на енергийния сектор предполага техните
функции да се увеличат във връзка с развитието на пазара на дребно. Това включва
активност на домакинствата, като производители на собствена енергия, малки ВЕИ, както
и съхраняване на енергия и навлизането на пазара на електрически превозни средства.
По-добро планиране на мрежата и координация. В Бялата книга европейските
регулатори приветстват предложенията, направени в законодателния пакет, за по-добра
координация между операторите на преносни системи и на разпределителни системи. В
тази връзка ОРС ще имат ново задължение да консултират плановете за развитие на
мрежата.
Бялата книга съдържа предложения за изменение на Предложението за Директива
на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия и предложения за изменение на Предложението за Регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия.
Работната група предлага на Комисията да приеме доклада за информация за
следващия етап на обсъждания, които предстоят.
И. Н. Иванов даде думата за изказвания.
А. Йорданов каза, че е споменато за предстоящо задължение на ОРС да
консултират развитието на мрежата. Йорданов попита с кого ще бъдат тези консултации,
с операторите на преносни мрежи или с клиенти.
М. Трифонов отговори, че консултациите ще бъдат както с операторите, така и с
крайните клиенти, какъвто е случаят с ЕСО ЕАД и газопреносния оператор, който
провежда публични консултации за развитието на мрежата.
С. Тодорова каза, че има доста документи, които се обсъждат, публикуват.
Тодорова попита защо се представя тази информация и какво Комисията приема в
момента. На какво основание? С. Тодорова попита в бъдеще всички подобни неща ли ще
бъдат представяни по такъв начин. Това някакво ново начало ли е или този документ има
някакво специално предназначение и затова по този начин се представя на Комисията, тъй
като тук няма основания за приемане на доклада?
М. Трифонов потвърди, че няма основания и обясни, че докладът касае проблем,
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който понякога се изпитва с обсъждания в работните група, когато трябва да се издават
становища. На следващия етап предстои да се дават предложения за топ три от
дейностите, които трябва да бъдат развивани в електроразпределителните мрежи.
Трифонов каза, че може би ще бъдат представени доклади, които касаят някаква дейност
от страна на Комисията, по която трябва да се даде мнение.
И. Н. Иванов отбеляза, че той не е разпределял тази тема и попита това инициатива
на дирекцията ли е.
Е. Харитонова обясни, че тя до известна степен е провокирала написването на този
доклад. Тези документи, т.н. Бели книги (както тя е трябвало да разбере какво означава
Бяла книга), са документи, които чертаят някакви стратегии и концепции за в бъдеще,
които обаче ще бъдат приети от парламента на Европа. Тя е искала членовете на
Комисията да бъдат запознати с тези документи, какви документи ще бъдат разглеждани
от Европейския парламент и ще бъдат приемани, и съответно – предложенията на
Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори. Харитонова заключи, че до
известна степен тя е причината да се докладва днес.
С. Тодорова каза, че е съгласна, че членовете на Комисията трябва да бъдат
информирани за процесите, които протичат в Европейския съюз, и какво предстои да бъде
приемано, но Тодорова счита, че трябва да има механизъм, по който Комисията да бъде
информирана и запознавана, а не по този начин. Ако Комисията приеме, че това трябва да
се превърне в практика, тогава нека да се уточни как ще се случва, кой ще докладва, по
какви инициативи, т.е. да се направи по-работещо, а не ако на някой му се стори, че нещо
е важно.
И. Н. Иванов каза, че обхватът на такива документи трябва да се уточни, тъй като
не е възможно всички документи да се представят в Комисията с доклади за сведение. И.
Н. Иванов каза, че ще се обърне към Сектор "Международна дейност" и дирекциите.
Председателят счита, че трябва да дойде предложение и от тях, и тогава да се вземе
решение. Иванов е на мнение, че в момента Комисията няма да може да вземе решение.
Докладът, който се представя сега, е за сведение.
И. Н. Иванов подложи на гласуване приемането на доклада относно ролята на
операторите на разпределителни системи в съответствие със законодателния пакет на
Европейската комисия „Чиста енергия за всички европейци“ за сведение.
Предвид гореизложеното, Комисията
Р Е Ш И:
Приема за сведение доклад относно ролята на операторите на разпределителни
системи в съответствие със законодателния пакет на Европейската комисия „Чиста
енергия за всички европейци“.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад относно приемане на проект на Наредба за
издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа
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енергия, произведена от високоефективно
електрическа и топлинна енергия.

комбинирано

производство

на

Със Закона за енергетиката (ЗЕ) законодателят е делегирал на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) правомощието да издава, прехвърля и
отменя месечни сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на
стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия. ЗЕ урежда първично обществените
отношения, свързани с удостоверяване на произхода на електрическа енергия,
произведена при високоефективно комбинирано производство, а за уреждане на другите
отношения по тази материя законът предвижда издаването на подзаконов нормативен акт,
като към настоящия момент е в сила Наредба за издаване на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, приета с ПМС № 110 от
14.05.2007 г., обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007г., изм. ДВ. бр.10 от 6 февруари 2009г., изм.
ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 29 октомври 2010г. Със Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 105 от 2016 г.) са
направени редица промени, изразяващи се в изменение на правомощията, на условията и
на реда, при които КЕВР издава сертификати на производителите на електрическа енергия
за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Съгласно новия чл. 163в,
ал. 3 от ЗЕ условията и редът за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификатите за
произход на електрическата енергия от комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия се определят с наредба, приета от Комисията. Във връзка с това е
необходимо Комисията да приеме Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на
сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на
нормативен акт се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган заедно с
мотивите, съответно доклада към него и предварителната оценка на въздействието по чл.
20 от ЗНА, като мотивите, съответно докладът, следва да съдържат: причините, които
налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането,
включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на
Европейския съюз. Предвид разпоредбата на чл. 20 от ЗНА, за приеманите от КЕВР
подзаконови нормативни актове не се изисква изготвяне на предварителна оценка на
въздействието.
Във връзка с горното, е изготвен проект на Наредба и мотиви за неговото приемане,
които са изложени по-долу в настоящия доклад.
1. Причини, които налагат приемането на Наредба за издаване, прехвърляне и
отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:
С разпоредбата на чл. 163в, ал. 3 от ЗЕ се предвижда условията и редът за издаване,
прехвърляне и отмяна на сертификатите за произход на електрическата енергия от
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия да се определят с
наредба, приета от Комисията. В изпълнение на изричната законова делегация по чл. 163в,
ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗЕ и предвид факта, че е необходимо детайлно
уреждане на обществените отношения чрез множество правни норми, следва да бъде
приета нова наредба от Комисията, вместо сега действащата Наредба за издаване на
сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин,
приета с ПМС № 110 от 14.05.2007 г., след което последната да бъде отменена.
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Едновременно с това, в резултат от анализа на практиката по прилагане на
досегашната Наредба, е установено, че редица разпоредби от сега действащата Наредба за
издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по
комбиниран начин се нуждаят от прецизиране.
2. Целите, които се поставят:
С проекта на Наредба се цели детайлизиране на регламентираните в ЗЕ правила,
свързани с условията и реда за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификатите за
произход на електрическата енергия от комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, чрез въвеждане на подзаконови норми. С приемането на проекта на
наредба ще се постигне привеждане на подзаконовата правна уредба в съответствие с
промените в ЗЕ, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.) и Закона за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 105 от 2016 г.), като едновременно с това ще бъдат
прецизирани разпоредбите, за които е установена такава необходимост, в резултат от
анализа на практиката по прилагане на сега действащата Наредба за издаване на
сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин.
С оглед яснота и прецизност, проектът на Наредба е структуриран систематично в
четири отделни глави със следното съдържание:
Първата глава на проекта на Наредбата е озаглавена „Общи положения“ и в ключва
разпоредби, определящи обхвата на наредбата, целите и формата на сертификатите за
произход. Измененията спрямо досегашната нормативна уредба се изразяват в промяна
обхвата на извършваните от КЕВР дейности, като се предвижда освен издаване и отмяна
на сертификати, Комисията да администрира и дейностите по тяхното прехвърляне. В
съответствие с промените в ЗЕ, транспониращи изискванията на Приложение Х от
Директива 2012/27/ЕС, се предвижда издаването, прехвърлянето и отмяната на
сертификатите за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, да се извършват по
електронен път.
Глава втора на проекта на Наредбата е озаглавена „Издаване, прехвърляне и отмяна на
сертификати за произход“ и урежда условията и реда за издаване, прехвърляне и отмяна на
сертификатите за произход на електрическата енергия от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия. Както и досега, Комисията издава
сертификати за произход на производители на електрическа енергия, независимо дали
подлежат на лицензиране по ЗЕ. За тази цел производителите подават заявление за
издаване на сертификат за произход по образец, одобрен от Комисията, към което
прилагат посочените в наредбата документи.
Комисията издава сертификати за произход за електрическа енергия от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия при
наличие на предвидените в наредбата условия и отказва издаване на сертификати за
произход при непълнота, неточност и недостоверност на предоставените от производителя
данни или несъответствие с нормативните изисквания за определяне на количеството
електрическа енергия като произведено от високоефективно комбинирано производство.
Предвидена е възможност Комисията да издаде сертификати за произход за
количество електрическа енергия различно от заявеното от производителя, ако са налице
достатъчно данни за неговото определяне.
Сертификатът за произход може да бъде отменен от Комисията в едногодишен
срок след влизането му в сила, когато документ или документи, въз основа на които е
издаден, са признати за неистински от компетентен орган или се установи, че титулярът
на сертификата е представил неверни сведения, послужили като основание за издаването
му.

15

Измененията спрямо досегашната нормативна уредба се изразяват в уточняване на
вида на енергията, за която се издават сертификатите за произход - електрическа енергия,
произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия; в промяна на периода, за който се издават сертификатите, който от едногодишен
се променя на едномесечен и в тази връзка се променя и срокът, в който се подават
заявленията – 14 дни след изтичане на периода, за който се иска издаване на сертификат.
Подобрени са действащи разпоредби, свързани с документите, които се прилагат към
заявлението, с оглед осигуряване на достоверността на данните и информацията, въз
основа на които КЕВР издава сертификат за произхода на електрическата енергия.
Направени са изменения и допълнения, свързани с транспониране на Директива
2012/27/ЕС, която поставя нови изисквания към съдържанието на гаранцията
(сертификата) за произхода на стоката електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - един сертификат се
издава за нетно количество от 1 MWh електрическа енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия,
измерено на изхода на централата и подадено към съответната електрическа мрежа, в
рамките на един календарен месец, при спазване на изискванията за точност, надеждност
и невъзможност за подправяне. Предвидени са детайлизирани правила, в случаите, когато
произведеното количество електрическа енергия е по-голямо или по-малко от това, за
което може да бъде издаден сертификат.
Направени са изменения и допълнения в чл. 9 от досегашната Наредба, насочени
към актуализиране на механизма за разплащания във връзка с изкупуване, на основание
чл. 162 от ЗЕ, на количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия, по действащата преференциална цена
за съответния производител, до издаване на сертификата за произход.
Регламентирана е процедура за прехвърляне на сертификатите за произход.
Глава трета на проекта на Наредбата е озаглавена „Регистър на сертификатите за
произход“. Детайлизирана е законовата разпоредба на чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ,
предвиждаща Комисията да създаде, поддържа и публикува на своята електронна
страница в Интернет публичен регистър за сертификатите за произход на електрическата
енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия.
Регламентирана е процедурата по вписване в регистъра, обема на информация,
който трябва да съдържа, както и редът за получаване на информация. Обърнато е
специално внимание на изискването на ЗЕ за гарантиране на точност, надеждност и
невъзможност да бъде подправена информацията относно издадените от Комисията
сертификати за произход.
Глава четвърта на проекта на Наредбата, озаглавена „Признаване на сертификати за
произход, издадени в държави - членки на Европейския съюз и в държавите - страни по
споразумението за Европейското икономическо пространство“, запазва досегашната
правна регламентация на процедурата за признаване на сертификати за произход,
издадени в други държави - членки на Европейския съюз и в държавите - страни по
споразумението за Европейското икономическо пространство, като разпоредбите на
наредбата, касаещи държавите - членки на Европейския съюз се прилагат и по отношение
на държавите - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Отменени са досегашните приложения към Наредбата, тъй като изискванията към
данните и информацията, която производителите представят със заявлението са посочени
в текста на Наредбата, а съдържанието на сертификатите е регламентирано в чл. 163б, ал.
2 от ЗЕ, както и във връзка с изискването за издаване, прехвърляне и отмяна на
сертификатите по електронен път.
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на проекта на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на
сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия не е обвързано с разходи
за държавния бюджет.
4. Очаквани резултати от прилагането:
В резултат от приемането и прилагането на проекта на Наредба ще се осигури поясна регламентация, оптимизиране на дейността във връзка с издаването на сертификати
за произход, използването им за доказване на произхода на енергията и синхронизиране
на българското законодателство с правото на Европейския съюз, както и ще се гарантира
точност и надеждност на сертификатите за произход при ускоряване на процедурите по
издаването им.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложеният проект на Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и
принципи от правото на Европейския съюз. Проектът на Наредба е съобразен с нормите
на ЗЕ, който въвежда изисквания на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на
директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО,
поради което не е приложена таблица за съответствие с европейското право. Така
проектът на наредба е в съответствие с посочената директива.
При приемане на предложения проект следва да бъде проведена процедурата в
съответствие с разпоредбите на ЗНА, на АПК и на ЗЕ. Проектът на Наредба за издаване,
прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена
от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
следва да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР, ведно с доклада, съдържащ
мотивите, както и на Портала за обществени консултации. Необходимо е да бъде
проведено обществено обсъждане на проекта, като на заинтересованите лица бъде
предоставен подходящ срок за изразяване на становища и предложения по проектите.
Изказвания по т.3:
Докладва Е. Маринова, която припомни, че Закона за енергетиката е изменен на
30.12.2016 г. и допълнен с норми, чиято цел е транспониране на законово ниво изисквания
на Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност и по-специално в честта на нейното
Приложение Х. В тази връзка в ЗЕ са въведени норми, въз основа на които се изпълняват
изисквания на Европейското право, свързани с това, основно държавите-членки да
гарантират, че гаранцията за произход на енергия от високоефективно комбинирано
производство на електрическа енергия (издаваните сертификати за произход) е точна,
надеждна и не може да бъде подправяна, както и че тези сертификати за произход се
издават, прехвърлят и отменят по електронен път. Изисквания към съответната форма,
към минималното съдържание на издаваните сертификати, както и по отношение на
факта, че гаранцията за произход стандартно обхваща 1 MWh и се отнася за нетното
производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата и подадено към
електроенергийната мрежа. Освен тези изменения на ЗЕ, в него е направено изменение, по
силата на което на КЕВР се дава допълнителна компетентност въз основа на законовата
делегация да издава наредба, която регламентира условията и реда за издаване,
прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена
от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Правомощията на Комисията са допълнени с изложените вече неща. В закона е
регламентирана и преходна норма, която постановява, че Комисията следва да приеме
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Наредбата по чл. 163в, ал. 3 от Закона за енергетиката.
Работната група е разработила проекта на Наредбата. Новите моменти в него са
свързани с въвеждане на норми, които регламентират изложеното досега, както и с
прецизиране на действащи до момента норми на Наредбата, която е приета от МС, с оглед
по-добро правоприлагане. Освен проект на Наредба, както е изискването на Закона за
нормативните актове, работната група е изготвила и мотиви за нейното приемане. Те се
съдържат в доклада, който е представен. Мотивите са структурирани съгласно
изискването на този Закон и основно съдържат причините, които налагат изменението и
приемането на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия. Целите, които се поставят с приемането на този
подзаконов акт, има параграф, който отразява финансови и други средства, необходими за
прилагането на новата подзаконова нормативна уредба, очакваните резултати от
прилагането, анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Е. Харитонова каза, че в Наредбата не е видяла никъде да се предоставят данни за
произведеното количество топлинна енергия. В светлината на вчерашното предложение за
изменение на Закона, което се е гледало в НС, въпреки че то е касаело оранжерийното
производство, но това трябва да бъде за всички централи, които произвеждат
високоефективна електрическа енергия.
без микрофон
Е. Харитонова каза, че е измереното, а не „данни за“.
Д. Дянков каза, че в електронния сертификат се дава и потребената топлинната
енергия, и комбинираната топлинна енергия, цитиран е Законът.
Й. Велчева каза, че в последното изменение на ЗЕ самото съдържание на
сертификата е било прехвърлено в закона и по този начин е транспонирана директивата, за
да е напълно транспонирана. Дотогава съдържанието на сертификата е бил в Наредбата.
Във връзка с това, че съдържанието на сертификата е вече в закона, в Наредбата няма
съдържание на сертификата. Един от задължителните реквизити на този сертификат е
количеството топлинна енергия, което е произведено едновременно с електрическата
енергия. Самите данни се представят в справка, в утвърден от Комисията образец.
Подробни данни се представят за произведено количество топлинна енергия.
Д. Дянков отбеляза във връзка с Наредбата, че може би няма да има възможност
това да се промени, но поне да остане за протокола, че Комисията е разгледала този
въпрос. Става въпрос за противоречие в чл.163б на ЗЕ, който е претворен в чл.8 на
Наредбата, която се разглежда. Става въпрос за думата „измерена високоефективна
електрическа енергия на изход“. Дянков даде пример с централа, която има две
инсталации, два турбогенератора. Единият е с икономия на горивото над 10% и е
високоефективна. Другият е под 10% и не е високоефективна. Записано е „на изхода на
централата“. Дянков каза, че не е измислен още такъв електромер, който ще отсее само
високоефективната енергия, а няма да измери другата. Дянков каза, че целият този труд за
издаване на алгоритми, целият този труд на изчисляване чрез сложни формули в
министерската Наредба е напразно от тази дума, която е влязла. Имало е спорове с
юристите, които са казали, че щом го има в закона, трябва да се напише. Тази сутрин
Дянков е забелязал откъде идва тази работа и дали трябва да остане. Има противоречие
между ал.1 и ал.3 на този нов член от ЗЕ. Чл.8 е компилация от ал.1 и ал.3. Дянков прочете
ал.1: „Сертификатите за произход е електронен документ, който се издава за 1 MWh
електрическата енергия на производител за нетното производство на електрическата
енергия, измерено на изхода на централата и подадено към електроенергийната мрежа.“
Дянков отбеляза, че никъде не се споменава високоефективно. Когато е цялото нетно,
може да бъде измерено, защото в него влизат и високоефективното и
невисокоефективното. В ал.3 се казва: „За всяка единица произведена електрическа
енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия може да се издава само един сертификат“. В чл.8 на Наредбата е компилация от
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двете алинеи: „Един сертификат се издава за нетното количество от 1 MWh
електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на
електрическа енергия и топлинна енергия, измерено на изхода на централата и подадено
към съответната електрическа мрежа...“ Д. Дянков каза, че целият труд по издаване на
сертификати и алгоритми отива напразно. Дянков попита дали трябва да я има тази дума,
след като я има в закона явно по грешка. Дянков счита, че някой я е копирал от ЗЕВИ и
понеже при ВЕИ централите цялата енергия е високоефективна и на изхода наистина
може да бъде измерена. Най-вероятно това е останало в ЗЕ, но тъй като централите на
когенерация не са еднакви, са отделени в ЗЕ, а не са останали в ЗЕВИ. За Дянков е
допусната грешка. Той държи това да остане в протокола, за да е ясно, че този въпрос е
разгледан. За Дянков е по-нормално, за да не се влиза в пряко противоречие, да се
премахне думата „измерена“, защото точната дума е „изчислена“. В сертификатите, които
се подготвят в момента, Дянков прави пълна ретроспекция, защото разделя по
електрически мрежи и затова малко закъснява, но записва измерено/изчислено, защото
при двигателите може да бъде измерено, защото цялата енергия е високоефективна, но на
практика. Там се допуска и се прави изчисления, че в даден момент може ефективността
на дадена инсталация да падне под 75% и тогава се заделя част от електроенергията като
невисокоефективна и тогава не може да бъде измерена. Затова се правят тези изчисления.
Дянков заключи, че правилното е или измерено/изчислено, или просто да отпадне думата
измерено и да остане: „Един сертификат се издава за нетно количество електрическа
енергия от 1 MWh електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, на изхода на централата...“, за да не
се влиза в пряко противоречие със ЗЕ.
И. Н. Иванов попита по отношение на предложението на Д. Дянков, ако се
премахне думата измерено и остане само на изхода на централата, има ли противоречие
със Закона, защото не се подменя термин от закона, а само не се отбелязва това, което там
е записано, и остава на изхода на централата.
С. Тодорова каза, че не звучи добре.
И. Н. Иванов каза, че първо е мислел да предложи текст: “Един сертификат се
издава за нетно количество от 1 MWh електрическа енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия,
подадено към съответната електрическа мрежа...“. Да отпадне изобщо измерено на
изхода на централата.
Е. Маринова каза, че не знае дали има грешка в Закона и от техническа гледна
точка кое е правилно, но дори и да се махне думата измерено, тя си съществува в Закона.
Ясно е, че Законът е с по-голям ранг, ясно е, че трябва да се спази, дори и в Наредбата да
го няма. В Закона се казва, че „Сертификатите за произход е електронен документ,
който се издава за 1 MWh електрическата енергия на производител за нетно
производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата и подадено
към съответната електрическа мрежа.“ Този текст идва от Директивата, Приложение Х,
където пише, че Приложение Х е гаранция за произхода на електрическа енергия,
произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия.
Отдолу пише: „Гаранция за произход, стандартно обхваща 1 MWh. Тя се отнася за нетно
производство на електроенергия, измерено на изхода на централата и подадено към
електроенергийната мрежа.“
И. Н. Иванов отбеляза, че тогава е редно да остане както е, въпреки обясненията,
които е дал Д. Дянков.
Е. Маринова каза, че дори и да се махне от Наредбата думата измерена, тя пак е
задължителна, защото е в Закона.
И. Н. Иванов прочете текста на решението и го подложи на гласуване.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 163в, ал. 3 от Закона за
енергетиката, чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 49 и чл. 51
от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация, Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно приемане на проект на Наредба за издаване, прехвърляне
и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
2. Приема проект на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за
произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия;
3. Насрочва обществено обсъждане на проекта на Наредба за издаване,
прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена
от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на
20.06.2017 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени заинтересованите лица;
4. Проектът на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за
произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, ведно с доклада, датата и часът на
общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за
енергийно и водно регулиране;
5. Проектът на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за
произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, ведно с доклада да бъдат публикувани
на Портала за обществени консултации.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
С. Тодорова каза, че сега се приема проект, който ще се обсъжда.Според С.
Тодорова трябва да се изясни смисълът на това, което е в Директивата, начинът, по който
е транспонирана в Закона. Тодорова си задава въпрос дали България е единствената
страна, която не може да влезе в тази дефиниция, т.е. някъде нещо някой бърка, но засега
не може да каже кой е. Д. Дянков казва едно. Така, както е прочетена Директивата, е
друго. С. Тодорова предложи този въпрос да бъде разискван между всички експерти, така
че да се стигне до яснота в Комисията, какво е приела. Дали това, което се приема, ще
пречи по-нататък, или е нормално, а в работата на експертите има нещо, което пречи.
Д. Дянков счита, че няма да има пречка, защото експертите така или иначе
изчисляват, независимо че пише измерен. Въпросът е, че в един момент може да се
повдигне въпрос и ЕК, да сезира ЗЕ в тази част и да кажат в КЕВР няма ли специалисти,
които издават сертификатите, да повдигнат този въпрос. Затова той е искал поне в
протокола да бъде повдигнато.
И. Н. Иванов каза, че това е европейски документ, по Директива.
Д. Дянков отново каза, че явно има някаква грешка. Поне за протокола да бъде
записано, че е повдигнат въпроса и Комисията е наясно с проблема.
Е. Маринова каза, че не е съвсем така, защото има разлика между измерено и
изчислено. Има смисъл в това, което казва Дянков, но трябва нещо да се измисли, защото
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ако той не може да изпълни думата измерено в Наредбата, това означава, че нито един
сертификат няма да съответства на Наредбата, което е проблем. Е. Мариново не знае как
може да се преодолее. Работната група не е успяла да стигне до някакво решение.
Дянков каза, че накрая всички електроенергии са измерени, но от тях се маха чрез
изчисление нещо. Затова той е казал, че за него най-правилното е измерена/изчислена.
Р. Осман каза, че щом е записано в Закона, трябва да остане.
А. Йорданов счита, че противоречие няма, защото в двете качества на енергията да
бъде измерена, тя се отнася до трансфера й към разпределителна и преносна мрежа,
където няма как да бъде трансферирана, без да бъде измерена. Изчислението се отнася
към това количество, което се преценява като високоефективно комбинирано
производство. В едната си част високоефективното комбинирано производство е и
изчислено, и измерено на изхода на мрежата. Няма противоречие, и двете са изпълнени –
и измерено, и изчислено. Йорданов счита, че не може да се издаде сертификат за
високоефективно комбинирано производство, което е потребено за собствено
потребление, а не е изнесено към мрежата.
Е. Харитонов а каза, че тук е друго - или е високоефективно, или не е, което също е
изнесено към мрежата. Издава се сертификат за високоефективно производство. Като се
напише, че е измерено, а то е изчислено...
С. Тодорова каза, че ако се казва, че е недомислица в Закона, трябва да се направи
предложение за промени в Закона. Ако експертите са абсолютно сигурни, че това е грешка
в Закона, трябва да се промени. Но С. Тодорова си задава въпрос дали е едно към едно с
европейската директива. С. Тодорова предложи да се направи допълнително обсъждане и
да се провери дали смисълът е същият. Ако е същият, тогава трябва да се каже и на
Европейската комисия, че е грешка.
Й. Велчева напомни, че разликата в новата регламентация спрямо досегашната е, че
по старите правила Комисията е издавала сертификат за електрическа енергия, измерена
на клемите на генератора, т.е. включително и собствените нужди и тази, която не се
подава към мрежата. Новото изискване е да е само за енергията, която е постъпила в
мрежата и измерена. Дянков е обяснил, че от цялата измерена енергия част не е
високоефективна, но другата част, високоефективната, трябва да е измерена, защото ако
не е измерена, това означава, че се издава сертификат за собствените нужди.
С. Тодорова предложи екипът да се събере допълнително. Ако е необходимо, да се
викнат и външни експерти, за да е ясно къде е грешката. Ако грешката е в Комисията, това
означава, че начинът, по който се изчислява, има някакъв проблем в него. Тодорова е на
мнение, че въпросът не може да остане така. Не може и в двата случая да няма проблем.
Е. Харитонова обясни, че въпросът е, че едното е изчисление, а другото е
измерване. Между двете има разлика. Харитонова приема коментара на С. Тодорова. В
закона е записано така, но ако се изяснят нещата, защото чисто професионално тя се
присъединява към забележката.
И. Н. Иванов предложи следващата седмица да се проведе неформално разискване.
Ако се счита, че трябва да се произнесе външен експерт, трябва да се види кой може да
бъде той.
И. Н. Иванов се обърна към главния секретар за следващата седмица, след някое от
заседанията на Комисията, да се предвиди едно неформално обсъждане по тази тема.
Междувременно текстовете от Директивата и Закона да бъдат предоставени на всички
членове на Комисията. Проектът на Наредба вече е предоставен на членовете на КЕВР.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22, чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката и
чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
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енергетиката
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „Девен” АД да се преобразува чрез вливане в „Солвей
Соди“ АД, съобразно представения по преписката договор за преобразуване чрез вливане.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 52, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за
енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката
ПРЕКРАТЯВА лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство
на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Девен“ АД.
ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 2 от Закона за
енергетиката и чл. 88, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката
ИЗДАВА на „Солвей Соди“ АД, ЕИК 813109388, със седалище и адрес на
управление: Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160,
Промишлена зона,
Лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността „производство
на електрическа и топлинна енергия“, за срок от 30 (тридесет) години чрез
топлоелектрическа централа с електрическа мощност 125 MWе и топлинна мощност 700
MWt - приложение № 1 към това решение.
ІV. 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 предложените от „Солвей Соди“ АД Общи условия за продажба на
топлинна енергия от „Солвей Соди“ АД на клиенти на топлинна енергия за небитови
нужди, приложение № 2 към това решение и приложение по лицензията по т.ІІІ.
V. 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 предложените от „Солвей Соди“ АД Правила за работа с клиенти на
топлинна енергия за небитови нужди на „Солвей Соди“ АД, приложение № 3 към това
решение и приложение по лицензията по т.ІІІ.
VІ. На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за енергетиката прекратяването на
лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ на „Девен“ АД по т. II, както и издаването на лицензия
№ Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ на „Солвей Соди“ АД по т. III, заедно с приложенията към последната,
влизат в сила от датата на вписване на преобразуването по т. І в Търговския регистър.
По т.2 както следва:
Приема за сведение доклад относно ролята на операторите на разпределителни
системи в съответствие със законодателния пакет на Европейската комисия „Чиста
енергия за всички европейци“.
По т.3 както следва:
1. Приема доклад относно приемане на проект на Наредба за издаване, прехвърляне
и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
2. Приема проект на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за
произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия;
3. Насрочва обществено обсъждане на проекта на Наредба за издаване,
прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена
от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на
20.06.2017 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени заинтересованите лица;
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4. Проектът на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за
произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, ведно с доклада, датата и часът на
общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за
енергийно и водно регулиране;
5. Проектът на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за
произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, ведно с доклада да бъдат публикувани
на Портала за обществени консултации.
Приложения:
1. Решение на КЕВР №Р-262/02.06.2017 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 17.02.2017 г,
подадено от „Девен” АД, за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и
прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия;
2. Доклад с вх. № Е-Дк-325 от 30.05.2017 г. - ролята на операторите на разпределителни
системи в съответствие със законодателния пакет на Европейската комисия „Чиста енергия за
всички европейци“;
3. Доклад с вх. № Е-Дк-526/30.05.2017 г. - приемане на проект на Наредба за
издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия,
произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия, както и проект на акт.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)

23

