ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
№ 107
София, 16.07.2013 година
Днес, 16.07.2013 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), ръководено от председателя Анжела
Тонева.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Илиян Хр. Илиев, Михаил
Димитров, Еленко Божков, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, Димитър Димитров и
главният секретар Емилия Савева.
На заседанието присъстваха В. Лозанов – директор “РК - Електроенергетика и
Топлоенергетика”, И. Георгиева – директор „Правна” и експерти от ДКЕВР
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят Анжела Тонева откри заседанието и констатира, че не са налице
правни пречки за провеждането му.
„НЕКСТ ПАУЪР” ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
ДКЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-10/09.07.2013 г. и изпраща представител.
На заседанието се яви:
 г-н Владимир Ненчев – управител
На откритото заседание беше разгледан доклад на дирекции “РК Електроенергетика и Топлоенергетика”, ИАРО и „Правна” относно заявление с вх. № ЕЗЛР-И-10/22.01.2013 г., подадено от „Некст Пауър” ООД за изменение на лицензия № Л251-03/20.12.2007 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”.
Докладът е приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т. 8 от протокол
№103/08.07.2013 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на заявителя запознат ли е с доклада, съгласен
ли е с направените констатации и има ли забележки по него.
Вл. Ненчев:
Запознахме се с доклада. Съгласен съм с направените констатации. Единствено се
извинявам за това, че в документите, които сме подали, сме сбъркали. Искаме да останем
с бизнес плана в рамката, която беше одобрена. Наша е грешката, направили сме го до
2029 г., а в оригиналния вариант беше до 2032 г. Това го няма в доклада, само в
документите, които сме подали. Нямаме допълнения по доклада и приемаме всичко
изложено в него.

А. Тонева:
Грешката в бизнес плана ли е?
Вл. Ненчев:
Да, ние мислехме, че трябва да подаваме изменение на бизнес плана и там сме
допуснали грешка в срока.
И. Георгиева – директор „Правна”:
Дружеството е подало заявление за изменение на издадената му лицензия, която е с
условие за изграждане на енергийния му обект. Дружеството е поискало промяна на
лицензията по отношение на графика за строителство на енергийния обект. Към
подаденото заявление дружеството е представило и актуализиран бизнес план. Тъй като
предложението на работната група е преписката да бъде прекратена по отношение на
искането за изменение на графика на строителство, тъй като същото не се счита за
изменение на лицензията, съгласно Наредба №3, приета на 21.03.2013 г., то остава за
разглеждане единствено представеният актуализираният бизнес план. В документите,
които дружеството е представило по отношение на бизнес плана, той е представил
актуализиран бизнес план и финансов модел за периода 2013 – 2029 г., но одобреният му
бизнес план е за периода 2010 – 2032 г. Очевидно от това, което в момента заявителят
заявява, актуализирането на бизнес плана следва да бъде в рамките на одобрения бизнес
план.
А. Тонева:
Бихте ли ни разказали малко повече по отношение на тази централа, чието
изграждане се забавя, тъй като това е лицензия под условие.
Вл. Ненчев:
Ние изграждаме централа с комбиниран цикъл на производство в Мрамор. Там
вече започнахме изграждането. Имаме лиценз за изграждане на подобна централа в
Силистра, където за съжаление все още няма газ, което практически ни е спряло
изграждането на обекта в Силистра. В София обектът вече се изгражда. Забави се по чисто
административни причини. Две от основните причини са, че много ни забавиха Столична
община и „НЕК” ЕАД със съгласуването на обекта и издаването на строителните
разрешения. Ние имаме разрешение за самата централа и вече я изграждаме.
Комуникацията към нея, говоря за подстанцията, която практически изграждаме в полза
на „НЕК” ЕАД, земята за нея с всичките й съгласувания и преотреждания, за газопровода,
който трябва да присъедини газовата централа. За тези два обекта нямаме още строителни
разрешения. Газопроводът имаше, но имаше обжалване от страна на частните
собственици, през които минава газопроводът. Съдът отмени първото решение, сега
правим цяла нова процедура за сервитут по новия закон, по чл. 64 от ЗЕ. Това е
процедура, която в момента тече. Що се касае за подстанцията, която трябваше да се
изгради към централата, за съжаление точно 4 г. отне на „НЕК” ЕАД да съгласува и
Столична община да вземе решение за определяне на земята за подстанцията. В крайна
сметка решение на СОС преди 1 месец имаме. Сега започва процедурата, след това за
ПУП и строителни разрешения за тази подстанция. Това са двете неща, които ни забавиха
изграждането. Вече върви изграждането и се надявам да влезем в новия срок, който сме
определили, ако имаме помощта на СОС и г-жа Фандъкова като кмет на София.
Председателят запита членовете на Комисията имат ли въпроси към представителя
на заявителя.
Е. Божков:
Изграждането на основното съоръжение ли върви или на инфраструктурата?
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Вл. Ненчев:
Вече върви изграждането на основното съоръжение. В момента точно правим
инфраструктурата на основното - изкупните работи, бетоните, инфраструктурата
отвеждащата без газопровода. Другото всичко сме направили – нови улици, ново
захранване с вода и т.н. Това го изградихме миналата година. Смятаме, че нещата вървят
добре от 2 месеца насам, след като Столична община най-сетне отреди мястото за
подстанция.
М. Димитров:
Виждаме, че има една промяна в прогнозната цена за енергия. От 53 € е скочила на
близо 80 €. За разполагаемост цената малко се е променила. При този сериозен ръст в
прогнозната цена очаквате ли, че ще бъдете конкурентоспособни на пазара? Ако – да, на
кой пазар?
Вл. Ненчев:
Цената, която се е променила, е в абсолютно пряка зависимост от цената на газа.
Ние сме изцяло зависими от цената на газа. В цената на енергията при нас цената на газа е
почти 80%. Това, което е мръднало в модела, е точно от завишената цена на газа в
последните няколко години. Истината е, че цената на природния газ в момента започва да
пада на международния пазар, което за нас е добре. Но дори при тази ситуация, на
пазарите за балансираща пикова енергия, към които сме се ориентирали, няма да имаме
проблеми с цената.
А. Тонева:
Какво ще кажете относно цената за разполагаемост, която не е зависима от цената
на природния газ?
Вл. Ненчев:
Цената за разполагаемост засега остава тази. Ние не можем да направим друго,
защото тя е в пряка зависимост от стойността на обекта.
А. Тонева:
Въпросът беше, смятате ли, че можете да бъдете конкурентоспособни с този ръст в
прогнозната цена.
Вл. Ненчев:
Дори при сегашната цена на газа смятаме, че ще сме конкурентоспособни, особено
на този пазар, към който сме се ориентирали.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителя на
заявителя.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 и ал. 3 от Устройствения правилник на
ДКЕВР и на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 22.07.2013 г. за вземане на решение относно
изменение на лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г. на „Некст Пауър” ООД за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия”.
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2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложения:
1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-ЗЛР- И-10/09.07.2013 г.
2. Пълен запис на откритото заседание на цифров носител.

ЧЛЕНОВЕ НА ДКЕВР:
1.................................................
(Ил. Хр. Илиев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Тонева)

2. .................................................
(М. Димитров)
3. .................................................
(Ел. Божков)
4. .................................................
(Ил. Б. Илиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Е. Савева)

5. .................................................
(М. Миланова)
6. .................................................
(Д. Димитров)
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