
Приложение II 

Екшън план за придобиване на лиценз за топлоснабдяване на град……………….. от 

създадена за целта фирма с работно име ………….АД 

Ви представям аналитична таблица, показваща пълния обем от изискуемите по Наредбата 

документи. В таблицата са посочени източниците на съответните документи и информация, 

кой би следвало да я изготви или предостави, както и какви данни следва да предостави 

………….. АД на Консултанта - в случая К В. /Консултант Външен/ 

В съответствие с чл.11(1), т.3, т.5 и т.15 от НАРЕДБА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, както и изискванията на чл.13 (1), т.4, чл.14 и чл.19, 

чл.21, чл.22 от същата, подаването на заявление в КЕВР за издаване на лицензия за 

производство на топлинна и електрическа енергия и за пренос и продажба на топлинна/ел. 

енергия, Заявителят - в случая ………… АД трябва да предостави на регулиращия орган 

следната документация:  

 

№ Документ: Вид на 

документа: 

 Изготвен 

/представен от: 

1.   Фирмата, седалището, адреса на 

управление, данъчния номер на 

заявителя, лицето или лицата, които го 

представляват. Създаване на фирмата с 

конкретната цел. 

Правен 

документ 

..................... 

АД 

2.  Вида на исканата лицензия; 

 

Правен 

документ 

       ...................... 

АД 

3.  Описание на енергийния обект (обекти), 

чрез които ще се осъществява 

лицензионната дейност, ако се иска 

лицензия за дейност по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 

9; 

 

Технически 

документ 

К В 

По данни на 

...................... АД   

4.  Данни за притежавани или поискани 

лицензии по ЗЕ за други дейности 

Основен 

 

...................... АД 

5.  Предложение и обосновка за срока, за 

който се иска лицензията; 

Технически 

документ  

К В 

6.  Подписа на лицето, което представлява 

заявителя  

Основен 

 

...................... АД 

7.  Копие от удостоверението за данъчна 

регистрация на заявителя и регистрация 

БУЛСТАТ; 

Правен 

документ 

...................... АД 

8.  Копие от актуален документ за вписване 

на заявителя в търговския регистър, 

удостоверението за актуално състояние 

от съда по регистрацията на заявителя; 

Правен 

документ 

...................... АД 



9.   Декларации за това, че: 

а) управителите и членовете на 

управителните органи на заявителя, а в 

случай че членове са юридически лица - 

техните представители в съответния 

управителен орган, не са лишени от 

правото да упражняват търговска 

дейност; 

б) управителите и членовете на 

управителните органи на заявителя, а в 

случай че членове са юридически лица - 

техните представители в съответния 

управителен орган, не са осъдени с влязла 

в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството, 

освен ако са реабилитирани; 

в) заявителят не е в производство по 

несъстоятелност; 

г) На заявителя не се отнемана лицензията 

за същата дейност или срокът по чл. 59, 

ал. 4 ЗЕ е изтекъл; 

д) са изтекли повече от 3 месеца от 

влизането в сила на акта за отказа да се 

издаде лицензия за същата дейност, ако е 

издаван такъв отказ; 

 

Основен ...................... АД 

10.  Бизнес план, който съдържа пакет от 

програми и документи; 

10.1. инвестиционна програма; 

10.2. производствена програма; 

10.3. ремонтна програма; 

10.4. социална програма за дейностите и 

мероприятията със социална насоченост, 

регламентирани като задължителни с 

нормативни актове; 

10.5. прогнозна структура и обем на 

разходите по години в съответствие  с 

класификацията на разходите съгласно 

указанията на комисията за формата и 

съдържанието на информацията, необхо-

дима за целите на ценообразуването по 

наредбите за регулиране на цените на 

електрическата и топлинната енергия и на 

природния газ; 

10.6. Прогнозни годишни финансови 

отчети. 

Икономичес-ки 

документ – 

изготвя се 

съгласно чл.14 

от наредбата 

К В 



За бизнес плановете на лицензианти, 

чиито цени се регулират по метода "горна 

граница на цени или приходи" и/или 

"нетна настояща стойност" за всяка 

година от регулаторния период, се 

посочват: 

1. прогнозната структура на капитала; 

2. размерите, начинът на финансиране и 

сроковете на всички планирани 

инвестиции с обосновка на необхо-

димостта от извършването на всяка от 

тях, както и срокът на въвеждането им в 

експлоатация и ефектът от извършените 

инвестиции като натурални измерителни 

стойности; 

3. прогноза за цените на енергията     и/или 

на предоставяните услуги през периода на 

бизнес плана за всеки ценови период; 

4. предложения за равномерно изменение 

на цените при значително изменение на 

ценообразуващите елементи;  

5. Определяне на области за повишаване 

на ефективността. 

11.  Годишните финансови отчети на 

заявителя за последните 3 години 

Финансов ...................... АД 

12.  Данни за източниците за финансиране на 

дейността и доказателства за наличието 

на тези източници; 

Финансов ...................... АД 

13.  Доказателства, че лицето, за което това се 

изисква, отговаря на условията, 

определени в правилата по чл. 24, ал. 2 и 

чл. 173, ал. 1 ЗЕ, за финансово 

гарантиране на сключваните от него 

сделки с електрическа енергия или 

природен газ; 

 

Основен ...................... АД 

14.  Данни за процентното участие на 

съдружниците или акционерите на 

заявителя и съответните копия от 

документи (дружествен договор, съдебни 

решения или книга на препис от книгата 

на акционерите и др.), доказващи тези 

данни; 

Основен ...................... АД 

15.  Данни за опита на заявителя относно 

извършването на подобна дейност; ако 

заявителят е новоучреден, се представят 

Технически Изготвя се от 

Консултант - в 

случая К В 



данни за опита за извършване на подобна 

дейност от съдружниците или акци-

онерите, които имат контрол върху 

новоучреденото дружество; 

 

16.  идеен проект и/или технически проект, 

и/или работен проект за изграждане на 

енергийния обект; 

 

Технически Изготвя се от 

Консултант - в 

случая К В 

17.  инвестиционен анализ и финансов модел, 

съдържащи прогнозните цени на 

енергията и/или на услугата; 

 

Икономичес-ки Изготвя се от 

Консултант- в 

случая К В по 

данни на 

...................... АД 

18.  Проекти на договори със срок, по-дълъг 

от една година, за изкупуване на енергия, 

ако се предвиждат такива, по заявления за 

лицензии за производство на 

електрическа и/или топлинна енергия; 

 

Финансов Изготвя се  от 

Консултант - в 

случая  К В 

19.  Данни за управленската и организа-

ционната структура на заявителя и за 

образованието и квалификацията на 

ръководния персонал на заявителя и 

данни за числеността и квалификацията 

на персонала, зает в упражняване на 

дейността, подлежаща на лицензиране; 

 

Основен Изготвя се от 

Консултант - в 

случая К В  по 

данни на 

...................... АД 

20.  Разрешение за ползване на енергийния 

обект и прилежащата инфраструктура, 

чрез които ще се осъществява 

лицензионната дейност, издадено 

съгласно Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), ако тези обекти са 

новопостроени; не се изисква 

разрешение, ако чрез тези обекти се е 

извършвала дейност по издадена от 

комисията лицензия от заявителя или от 

трето лице; 

 

Административе

н 

Изготвя се от 

Консултант - в 

случая К В  по 

данни на 

...................... АД 

21.  Данни за техническото състояние на 

енергийния обект и за техническите и 

експлоатационните му характеристики и 

на обслужващата го инфраструктура и 

списък на основните и спомагателните 

съоръжения на енергийния обект; 

Администрати-

вен 

Изготвя се от 

Консултант - в 

случая К В  по 

данни на 

...................... АД 



 

 

22.  Писмени доказателства, че са спазени: 

а) нормативните изисквания за безопасни 

и здравословни условия на труд относно 

техническа безопасност на машините, 

съоръженията и работното оборудване, 

стойностите на параметрите на работната 

среда, мерките за предотвратяване, 

намаляване или ограничаване на 

рисковете за безопасността и здравето 

при работа, осигуреност на персонала с 

лични предпазни средства и специално 

работно облекло, извършена оценка на 

риска на работните места, осигурено 

обслужване на работещите от служба по 

трудова медицина; 

б) нормативните изисквания за 

техническата експлоатация на централи, 

мрежи, съоръжения и инсталации; 

в) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2008 г.) 

нормативните изисквания за опазване на 

околната среда, решения, разрешения 

и/или разрешителни по околна среда; 

Правно-

технически 

Изготвя се от 

Консултант - в 

случая К В  по 

данни на 

...................... АД 

23.  Към заявлението за издаване на лицензия 

по чл. 11, ал. 1, т. 15 и 16 се прилагат и: 

1. данни и доказателства за 

притежаваните материални ресурси, 

включително данни и доказателства за 

изградената информационна мрежа и 

софтуер за извършване на дейността; 

2. доказателства за наличие на техническа 

осигуреност за сключване на сделки с 

електрическа енергия в съответствие с 

Правилата за търговия с електрическа 

енергия; 

3. Доказателства за наличието на 

персонал и неговата квалификация за 

извършване на дейността и за познаване 

на пазара на електрическа енергия. 

  

 

 

Технически Изготвя се от 

Консултант - в 

случая К В  по 

данни на 

...................... АД 

24.  ПУП Технически Изготвя се от 

Консултант 

Външен 



 


