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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  И1-Л-116 от 21.02.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 21.02.2012 г., след като разгледа преписка 

№ 80/2011 г., образувана по заявление вх. № Е-ЗЛР-ПД-78/09.11.2011 г. за 

продължаване срока на лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за производство на 

електрическа и топлинна енергия, доклад с вх. № Е-Дк-61/03.02.2012 г. и след 

провеждане на открито заседание по преписката на 14.02.2012 г., установи следното: 

 

„Видахим” АД, гр. Видин е подало в Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-78/09.11.2011 г., по което е 

образувана преписка № 80/2011 г., с искане за продължаване срока на лицензия  

№ Л-116-03/27.11.2002 г., издадена за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия”. 

При извършената проверка от формална страна на заявлението на основание чл. 4, ал. 

1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) е установено, че то не 

отговаря напълно на изискванията на чл. 64, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ. В тази връзка с писмо с 

изх. № Е-ЗЛР-ПД-78/28.11.2011 г. заявителят е уведомен да отстрани нередовностите.  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-78/08.12.2011 г. заявителят е представил исканата 

информация.  

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-78/23.01.2012 г. на основание чл. 50 и 65, ал. 1 от НЛДЕ 

от заявителят е поискано да представи документи, доказващи правото на собственост, 

съответно ограниченото вещно право на ползване върху обектите, чрез които се 

осъществява лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна енергия”. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-78/27.01.2012 г. заявителят е представил исканата 

информация.  

 

С решениe № Л-116/27.11.2002 г. комисията е издала на “Видахим” АД лицензия № 

Л-116-03/27.11.2002 г. за производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 10 

(десет)  години. 

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.) в 

редакцията му към момента на издаване на решението “Решенията на комисията са 

индивидуални административни актове и могат да бъдат обжалвани пред Върховния 

административен съд в срок 30-дневен срок от датата на издаване на решението”. Тридесет 

дневният срок за обжалване на решенията на ДКЕВР за издаване на лицензиите е изтекъл 

на 27.12.2002 г. Следователно лицензията е в сила от 28.12.2002 г. и срокът й изтича на 

28.12.2012 г.  

Подаденото заявление за продължаване срока на лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. 

е с правно основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който 

„лицензиантът е длъжен най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията 
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да подаде заявление за продължаване на срока”. В случая срокът на лицензията изтича на 

28.12.2012 г., а заявлението е подадено на 09.11.2011 г. т.е. заявителят е спазил 

едногодишния срок.  

При продължаване срока на лицензията, чл. 65, ал. 1 от НЛДЕ, изисква да се прецени 

изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и приложените 

към заявлението документи с оглед на това дали заявителят ще продължи да отговаря на 

условията за упражняване на лицензията, а тази на ал. 4 от същия член регламентира, че в 

производството за продължаване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за 

подаване, разглеждане и решаване на искане за издаване на лицензия.  

Заявителят е представил удостоверение изх. № 20111101093423/01.11.2011 г. на 

Агенцията по вписванията, от което е видно, че “Видахим” АД е вписано  в Търговския 

регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието като 

акционерно дружество със седалище и адрес на управление: Република България, област 

Видин, община Видин, гр. Видин 3700, Южна промишлена зона. Дружеството е с ЕИК 

815123066. 

В Търговския регистър в предмета на дейност на дружеството са вписани: 

„производство на полиаминди влакна и смоли, технически тъкани, гуми за транспортни 

средства, електро и топлоенергия, научно-изследователска, инвестиционна, проекто-

конструкторска, търговска и инжинерингова дейност в страната и чужбина, както и 

строителна дейност, социална дейност, производство на стоки и услуги за населението, 

спедиционна и транспортна дейност в страната и чужбина.” 

Капиталът на дружеството е в размер на 2 892 074 лв. Дружеството се представлява 

заедно от Ченко Иванов Ченков и Пенко Тотев Пенев – изпълнителни директори на 

дружеството. На дружеството не е отнемана и не е отказвано издаване на лицензия за 

същата дейност. 

Предвид изложеното, заявителят отговаря на изискването на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да 

е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

Дружеството не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, което се 

доказва както от представената декларация от изпълнителните директори Ченко Иванов 

Ченков и Пенко Тотев Пенев, така и от проверка в търговския регистър. 

Следователно не са налице предпоставките на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ на 

заявителя да бъде отказано продължаване срока на лицензията.  

Срокът, за който “Видахим” АД иска да бъде продължена лицензия  

Л-116-03/27.11.2002 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, е 15 години, 

който заявителят е обосновал с обстоятелството, че инвестиционната програма на 

дружеството обхваща период от 7 години и поради това екплоатационния период на 

централата трябва да се продължи с цел изплащане на инвестициите. Заявителят счита, че 

изпълнява всички изисквания на нормативните документи относно поддържане на 

техническото състояние на оборудването и сградния фонд, здравословните и безопасни 

условия на труд и спазване на условията на комплексните разрешителни.  

Лицензиантът е собственик на енергийните обекти, с които се осъществяват 

лицензионните дейности съгласно представените с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-78/27.01.2012 

г. Заповед № РД 26/2 от 22.01.2004 г. и приложение към нея, Удостоверение № РД3101/7 

от 22.01.2004 г., Акт № 147 за частна държавна собственост, Протокол за въвеждане в 

експлоатация на обект ТЕЦ „Видин” и извлечениe от инвентарната книга на дружеството 

към 31.12.2011 г. 

Следователно налице е изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, лицензиантът да има 

вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността. 
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От гореизложеното е видно, че искането за продължаване на срока на лицензията, 

така както е поискано от лицензианта, е допустимо. 

 

Съгласно издадената лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия” на „Видахим” АД, в експлоатация са следните 

основни съоръжения: 

- три броя Енергийни парогенератора (ЕПГ), тип ТП-47, всеки един с номинално 

паропроизводство 220 t/h, номинално налягане на прегрята пара 9,81 MPa, номинална 

температура на прегрята пара 540 
о
С, номинална температура на питателна вода 215 

о
С, 

пуснати в експлоатация в периода от 1969 до 1970 г 

- два броя турбогенератора, тип ПТ25-90/10М, всяки един с номинална мощност на 

клемите на генератора 25 MW, регулируем пароотбор на пара за промишлени нужди с 

номинален разход 70 t/h, с номинално налягане 0,981 MPa и регулируем пароотбор на пара 

за топлофикационни нужди с номинален разход 50 t/h, с номинално налягане  

0,118 MPa. Турбините са произведени в (ТКЗ) и пуснати в експлоатация през  

1969 и 1988 г. Електрическите генератори са тип ТВС-30, работещи с генераторно 

напрежение 6,3 кV. 

 

Общата инсталирана електрическа мощност е 50 MW, а общата инсталирана топлинна 

мощност на площадката на „Видахим” АД е 471 MW.  

 

Централата задоволява потребностите от топлинна енергия на дружеството, като 

топлинната енергия е за собствено потребление, а електрическата енергия се продава на 

„НЕК” АД на напрежение 110 kV. 

 

„Видахим” АД (централата) изпълнява изискванията на нормативните документи 

относно: 

- Поддържане техническото състояние на оборудването и сградния фонд 

- Здравословните и безопасни условия на труд 

 

От представяните ежемесечни отчети във връзка с последващото издаване на 

сертификат за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин се 

установява, че дружеството не спазва условията на издаденото му Комплексно 

разрешително № 56/2005 г. и експлоатира едновременно повече от един парогенератор, т.е 

превишава определената в Комплексното разрешително сумарна топлинна мощност от 157 

MW. 

„Видахим” АД изпълнява инвестиционната програма по модернизация на 

технологичните процеси и опазване на околната среда, в т.ч. и на генериращи мощности и 

производствена програма, съобразена с пълното задоволяване на нуждите от топлоенергия 

на площадката при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 

 

Технико-икономическата обосновка на инвестиционната програма на дружеството за 

периода 2013 – 2019 год. е следната: 

Целите на инвестиционната програма на ТЕЦ към „Видахим“ АД гр.Видин за периода 

2013÷2019 год. са: 

 пълното задоволяване на потреблението от топлоенергия на площадката на 

дружеството, по-голяма сигурност в работата на централата и поетапното 

модернизиране на оборудването с цел повишаване на ефективната и икономична 
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работа, понижаване на собствените нужди и безаварийната работа, която е свързана 

с дейността на Завода за пневматични гуми; 

 изграждане на нова система за сгуро и пепело извозване и нов сгуроотвал, с цел 

постигане на дългосрочната му експлоатация като временно / междинно депо за 

пепелта и шлаката в сухо състояние, включително определяне режим за 

дългосрочно изгребване на складираната пепелина и по-нататъшното й ползване за 

промишлени нужди.  

Дружеството предвижда да пусне в експлоатация трети турбогенератор считайки, че 

ще задоволи напълно потреблението на пара от З-те ПГ при комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия. 

Подмяната и модернизирането в ТЕЦ към „Видахим“АД гр. Видин се предвижда с цел 

оптимизиране на горивния процес и намаляване разхода на гориво, при което централата 

ще има по-голяма сигурност, ефективност и безопасност при експлоатация. 

С инвестициите, които ще извърши през периода 2013÷2019 г. дружеството ще 

удължи междуремонтния пробег на съоръженията в централата и съответно ще намали 

разходите за ремонт и поддръжка за в бъдеще. Освен това „Видахим“АД ще изпълни 

изискванията, заложени в Комплексните разрешителни и Наредба №8/24.08.2011г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоражения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Инвестиционната програма е съобразена с действащото екологично законодателство и 

Европейските директиви за ограничаване на емисиите,замърсяващи атмосферния въздух и 

закупуване на квоти на парникови газове от 2013 год. 

С изграждането на нов сгуроотвал дружеството ще обезпечи по-нататъшната работа 

на централата, като не допуска замърсяване на атмосферния въздух и река Дунав и се 

изпълнят изискванията на МОСВ. 

 

„Видахим” АД е представило Удостоверения от последните извършени технически 

прегледи на котлите, издадени от РО „ИДТН” гр. Враца, Инспекция за контрол на парните 

котли, както и Ревизионни актове от последните извършени технически прегледи на 

поднадзорни обекти издадени от Дирекция държавен технически надзор РО гр. Враца. 

Видно от ревизионните актове съоръженията минали ревизионен преглед са в добро 

техническо състояние и отговарят на изискванията на Наредбата за съоръжения под 

налягане. Обслужващия персонал е с необходимата квалификация и правоспособност.  

 

Към заявлението са приложени: 

- Нивелационен план на ТЕЦ „Видин” 

- Отчет за извършени ремонтни дейности през периода 2005 г.- 2010 г. в ТЕЦ към 

„Видахим” АД. 

- Отчет за извършени инвестиционни мероприятия през периода 2005 г.- 2010 г. в 

ТЕЦ към „Видахим” АД. 

- Инвестиционна програма на ТЕЦ към на „Видахим” АД за периода 2013 г.-2019 г. 

- Копие на комплексното разрешително №56/2005г. на „Видахим” АД.  

- Копие на комплексното разрешително №392-НО/2010г. на „Видахим” АД с 

приложена инвестиционна програма за периода 2005 г. - 2015 г.  

- Производствена програма и ремонтна програма на ТЕЦ към на „Видахим” АД за 

периода 2013 г.-2019 г. 

 

“Видахим” АД има одобрен Бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. с решение  

№БП-07/09.05.2011 г. на ДКЕВР. 
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Извод: 

Предвид гореизложеното „Видахим” АД притежава необходимите технически и 

организационни възможности да продължи да осъществява дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия” в съответствие с нормативните изисквания и може да 

бъде продължен срока на лицензия №Л-116-03/27.11.2002 г. с поисканите 15 г. 

 

 ТЕЦ към „Видахим” АД е централа с комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия, предназначена да обслужва „Видахим” АД, чиято основна дейност е 

„производство на каучукови изделия”. С решение № БП-07/09.05.2011 г. ДКЕВР е 

одобрила бизнес план на „Видахим” АД за ТЕЦ към „Видахим” за периода 2010-2014 г.  В 

одобрения бизнес план е заложено произведената електрическа енергия да се разпределя за 

собствени нужди и за продажба. Топлинната енергия е предвидено да се консумира от 

завода за пневматични гуми и малка част за собствени нужди на ТЕЦ. Поради това, че 

централата не обслужва пряко други крайни потребители, ценовото регулиране се свежда 

до определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по 

комбиниран начин. 

Заедно с представеният за одобрение бизнес план за периода 2010-2014 г., 

дружеството е представило прогнозни баланси и отчети за приходите и разходите по 

години, въз основа на които са извършени прогнозите за финансово-икономическите 

резултати. При анализа на представената, във връзка с одобряването на бизнес плана 

информация е направен извода, че дружеството очаква да реализира положителни 

финансови резултати с приходи от продажба на електрическа енергия формирани при цена 

непроменена за периода на бизнес плана, по-висока от утвърдените от комисията през 

2010 г. и 2011 г.  

Дружеството е представило производствена програма за периода 2013-2019 г. 

изготвена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. От 

производствената програма е видно, че производството на топлинна енергия нараства от 1 

345 690 МWh за 2013 г. на 1 781 720 МWh за 2019 г., вследствие на прогнозираното 

нарастване на производството в завода за пневматични гуми.     

От представената инвестиционна програма на ТЕЦ към „Видахим” АД за периода от 

2013 г. до 2019 г. (7 години) към заявлението е видно, че общата стойност на предвидените 

инвестиционни мероприятия е 106 009 хил. лв., разпределени по години както следва:  

 2013 г.-общата стойност на инвестициите е 22 741 хил. лв., като от тях за 

ново строителство са предвидени 15 301 хил. лв., а за реконструкция и 

модернизация 7 440 хил. лв. 

 2014 г.-20 093 хил. лв., от които за ново строителство са предвидени 14 613 

хил. лв. и за реконструкция и модернизация са предвидени 5 480 хил. лв. 

 2015 г.-19 245 хил. лв., от тях 13 735 хил. лв. са предвидени за ново 

строителство и 5 510 хил. лв. са предвидени за реконструкция и 

модернизация. 

 2016 г.-10 840 хил. лв., от които за ново строителство са предвидени 6 000 

хил. лв. и за реконструкция и модернизация 4 840 хил. лв. 

 2017 г.- 10 740 хил. лв., от които 6 000 са свързани с ново строителство и 

4 740 хил. лв. с реконструкция и модернизация. 

 2018 г.- 11 110 хил. лв., от които 6 000 хил. лв. са за ново строителство и 

5 110 хил. лв. за реконструкция и модернизация. 
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 2019 г.- 11 240 хил. лв., от които 5 400 хил. лв. са свързани с ново 

строителство и 5 840 хил. лв. с реконструкция и модернизация.                                                                          

 

За 2013 г. и 2014 г. стойностите на предвидените инвестиции са актуализирани и са 

завишени спрямо одобрения бизнес план, като за 2013 г. от 6 290 хил. лв. са завишени на 

22 741 хил. лв., за 2014 г. от 5 180 хил. лв. на 20 093 хил. лв. в резултат на предвидените 

инвестиционни мероприятия свързани с изискванията на комплексното разрешително, 

опазване на околната среда и такива с които да се гарантира сигурността на работа на 

централата, както и задоволяване на нарастващото потребление на пара от завода за 

пневматични гуми. 

Във връзка с подаденото заявление за продължаване на срока на лицензия № Л-116-

03/27.11.2002 г., издадена за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия” на „Видахим” АД, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-48/09.11.2011 г., изпратено от 

ДКЕВР е поискана допълнителна информация - междинен финансов отчет към 30.11.2011 

г. и обосновка на финансовата обезпеченост на предвидените инвестиционна и ремонтна 

програми представени към заявлението за периода 2013-2019 г.  

 ТЕЦ към “Видахим” АД за периода 2008-2010 г. отчита отрицателен финансов 

резултат-загуба, която намалява в годините и е както следва: 2008 г. -6 952 хил. лв., 2009 

г.-5885 хил. лв., 2010 г.-4 507 хил. лв.,  

 Общо активите намаляват през 2010 г. със 7.4%, до 50 131 хил.лв. от 54 126 хил. лв. 

през 2009 г. от намалението, както на дълготрайните, така и  на краткотрайните активи в 

резултат на изпреварващото намаление на паричните средства пред увеличението на 

материалните запаси и вземанията от клиенти и доставчици. 

Дългосрочните пасиви са формирани само от задължения по отсрочени данъци и са 

намалени спрямо предходната година с 26.4% от 7 202 хил. лв. на 5 302 хил. лв. 

Краткосрочните пасиви също намаляват с 8% от 43 607 хил. лв. на 40 134хил. лв., в 

резултат на намалени други краткосрочни задължения, задължения към доставчици и към 

финансови предприятия. 

Независимо намаляването на отрицателния финансов резултат през разглеждания 

период 2008-2010 г., от направения анализ на финансовите показатели,  изчислени на база 

общата балансова структура е видно, че общото финансово състояние на ТЕЦ към 

“Видахим” АД и за трите години може да се определи, като лошо. ТЕЦ към “Видахим” АД 

не разполага със собствен паричен ресурс да инвестира в нови дълготрайни активи и 

покрива финансовите си задължения, както е налице и недостиг на оборотни средства за 

обслужване на текущите задължения. 

Финансовата структура на дружеството в края на 2010 г. е в съотношението е 9% 

собствен капитал и 91% привлечени средства, което предполага висока степен на 

задлъжнялост. 

С писмо вх. № Е-ЗЛР-ПД-78/08.12.2011 г. дружеството е представило междинен 

финансов отчет към 30.11.2011 г. и справка за финансовата обезпеченост на предвидената 

инвестиционна програма на ТЕЦ към „Видахим” АД за периода 2013-2019 г.  

От междинния  финансов отчет към 30.11.2011 г. е видно, че от осъществяване на 

дейността по лицензията ТЕЦ към “Видахим” АД продължава да реализира отрицателен 

финансов резултат, който е  в размер на 4 326 хил. лв. Финансовата структура е подобрена 

спрямо края на 2010 г и е в съотношение 13% собствен капитал и 87% привлечени 

средства, но е запазена високата степен на задлъжнялост. 

Съгласно представената справка за финансовата обезпеченост на предвидените 

инвестиции е видно, че дружеството предвижда финансирането да бъде със собствени 

средства (от амортизации) и привлечени средства (банков кредит) в периода 2013 – 2015 г., 
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а след 2015 г. финансовото обезпечение на изпълнението на инвестиционната програма е 

със собствени средства в рамките на амортизациите. 

 Предвид гореизложеното може да се направи извода, че за да се осигури от ТЕЦ 

към “Видахим” АД необходимото количество топлинна енергия за производството на 

завода за пневматични гуми и при условията на изпълнение на инвестиционната програма 

за периода 2013 г.-2019 г. се създават предпоставки, за осигуряване на необходимия ресурс 

за осъществяване на лицензионната дейност, и може да се продължи срока на издадената 

лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г.  

 

На проведеното открито заседание на 14.02.2012 г., представителите на 

дружеството заявиха, че приемат отразените факти и обстоятелства в доклада без 

възражения. Във връзка с поставеният въпрос относно изясняване на финансовата 

осигуреност на инвестициите, предвид  високата степен на задлъжнялост и постигнатите 

лоши финансови резултати, представителите на дружеството заявиха, че финансовото 

обезпечение ще бъде осигурено чрез собствени средства  в рамките на амортизациите, от 

приходите от основната дейност - производство на каучукуви изделия и при необходимост 

от  банков кредит.  На въпроса относно очакването на  “Видахим” АД да получи банков 

кредит, въпреки отчетените финансовите резултати, представител на заявителя отговори, 

че ръководството на дружеството вече е в разговори с банки и че има уверението на 

банките, поради това, че дружеството е едно от малкото работещи предприятия в този 

район. 

Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че заявителят е мотивирал 

искания срок за продължаване на  лицензията с  необходимостта от изпълнение на 

инвестиционната си програма и обстоятелството, че екплоатационния период на 

централата трябва да продължи с цел изплащане на тези инвестициите, както и предвид 

обстоятелството, че дружеството не е доказало по безспорен начин финансова 

обезпечност за изпълнение на инвестиционната си програма, комисията счита, че срокът 

за  продължаване на лицензията следва да бъде десет години.  

 

 

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

ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 65, ал. 2, т. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

  1. Продължава срока на лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена на „Видахим” АД, със 

седалище и адрес на управление: Република България, област Видин, община Видин, 

гр. Видин 3700, Южна промишлена зона, ЕИК 815123066,  с 10 (десет години), 

считано от датата на изтичане срока на лицензията, при условията на издадените 

Комплексно разрешително № 56/2005 г. и Комплексно разрешително № 392-

НО/2010г 
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2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-116-

03/27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, 

издадена на „Видахим” АД. 

 

3. Указва на „Видахим” АД в срок до 01.04.2012 г. да представи в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране преработен бизнес плана за периода 2010 -

2014 г., в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 56/2005 г. и 

Комплексно разрешително № 392-НО/2010г. 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Ангел Семерджиев/ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

/Емилия Савева/ 


