
  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И2-Л-205 

от 12.10.2016 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 12.10.2016 г., като разгледа заявление с  

вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 04.04.2016 г., подадено от „Калиакра Уинд Пауър“ АД, за 

продължаване срока на лицензия № Л-205-01 от 13.07.2006 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ и събраните данни от проведено открито 

заседание на 21.07.2016 г., установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР) е постъпило 

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 04.04.2016 г., подадено от „Калиакра Уинд Пауър“ АД 

с искане за продължаване срока на издадената на дружеството лицензия  

№ Л-205-01 от 13.07.2006 г. за извършване на дейността „производство на електрическа 

енергия“. С писмо с изх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 14.04.2016 г. от „Калиакра Уинд Пауър“ АД е 

изискано да представи съответните документи от производителя на ветрогенераторите - 

Mitsubishi Heavy Industries Ltd, доказващи, че проектният експлоатационен срок на 

турбините може да бъде удължен на 30 години. С писмо с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 

28.04.2016 г. дружеството е представило исканата информация. 

Данните и документите, съдържащи се заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 

04.04.2016 г., са разгледани и анализирани в доклад с вх. № Е-Дк-136 от 18.05.2016 г., 

който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 111 от 31.05.2015 г., т. 2, както и в 

доклад с вх. № Е-Дк-209 от 11.07.2016 г., приет от КЕВР с решение по Протокол № 158 от 

14.07.2016 г., т. 3.  

В изпълнение на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 21.07.2016 г. е 

проведено открито заседание за разглеждане на подаденото заявление, във връзка с което 

„Калиакра Уинд Пауър“ АД е представило становище с вх. № Е-ЗЛР-ПД-14 от  

04.08.2016 г. с изложени аргументи, както следва: 

Дружеството възразява срещу извода в доклад с вх. № E-Дк-209 от 11.07.2016 г., че 

не е изтекъл достатъчно дълъг срок от общата продължителност на издадената лицензия, 

за да се направи извод, че „Калиакра Уинд Пауър” АД спазва и ще спазва условията на 

лицензията. В тази връзка посочва, че от общия лицензионен срок – 20 години, са изтекли 

40% или 8 години, което според заявителя не може да се приеме за незначителен срок с 

оглед преценка на възможността на „Калиакра Уинд Пауър” АД да спазва условията на 

издадената лицензия. Посочва също, че практиката на Комисията при издаване на 

лицензии е да се обосновава извод за спазване на условията на бъдещата лицензия на 

почти всички нови лицензианти, без последните да имат каквато и да било история в 

подобна лицензионна дейност в повечето случаи. Излага, че такъв е бил и изводът на 

КЕВР при издаването на първоначалната лицензия през 2008 г., когато „Калиакра Уинд 

Пауър” АД изобщо не е имал никаква история като лицензиант и въпреки това Комисията 

е приела, че ще спазва изискванията на лицензията в определения 20-годишен срок.  
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Горните аргументи Комисията приема за неоснователни. Съгласно разпоредбите на 

чл. 42, ал. 2 от ЗЕ и чл. 69, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ) срокът на лицензията се продължава за срок не по-

дълъг от срока от 35 години, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и 

изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане 

за продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната 

лицензия. Следователно, преценката на предпоставките за продължаване на срока е 

релевантна към момента на изтичане на срока на лицензията. Същото се потвърждава и от 

факта, че срокът на лицензиата се продължава от момента на изтичане на първоначално 

определения срок. Към този момент се отнася актът на продължаване на срока, което 

обуславя необходимостта към същия момент да са налице обективни изводи за наличие на 

предпоставките за продължаване на срока. От друга страна, за да бъде продължен срокът 

на лицензията необходима предпоставка е лицензиантът да изпълнява всички задължения 

и изисквания по лицензията през целия срок на същата. В конкретния случай, при изтекли 

8 от 20 години от срока на лицензията, в този момент такъв извод не може да бъде 

направен нито към момента, нито към момента на изтичане на първоначално определения 

срок на лицензията.  

Дружеството възразява срещу извода в доклад с вх. № E-Дк-209 от 11.07.2016 г., че 

липсва гаранция от производителя за период на експлоатация над 20 години. В тази връзка 

посочва, че гаранцията за оборудването от производителя е издадена само за първите 2 

години от експлоатацията на генераторите, като както в международната практика, така и 

в реализираните в България проекти няма лицензиант, който да има предоставена 

гаранция за 20 или повече години от производителя на турбините. Твърди, че реалната 

експлоатация показва, че предвид условията на площадката турбините са натоварени по-

слабо от проектно предвиденото и съответно експлоатационният им период е по-дълъг. 

Дружеството посочва, че до 2016 г. нито един от генераторите не е имал сериозен дефект, 

а централата поддържа коефициент на брутна разполагаемост над 98% през целия период 

от пускане в експлоатация.  

Горните аргументи Комисията приема за неоснователни. КЕВР не е изисквала 

предоставянето на гаранция за оборудването от производителя за срок от 20 г., а с писмо с 

изх. № Е-ЗЛР-ПД-14 от 14.04.2016 г. от „Калиакра Уинд Пауър” АД са изискани 

съответните документи от производителя на ветрогенераторите - Mitsubishi Heavy 

Industries, доказващи, че проектният експлоатационен срок на турбините може да бъде 

удължен на 30 години. Поисканите документи не съставляват гаранция за оборудването. В 

тази връзка заявителят е представил становище на производителя, което не съдържа 

категорично потвърждение за възможността за увеличение на експлоатационния срок на 

ветрогенераторите на 30 години. 

Заявителят възразява срещу изисканото в хода на административното производство 

становище от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) като счита, че 

същото е релевантно към процеса на лицензиране на други енергийни дружества, тъй като 

приложимите нормативни актове не съдържат изискване за даване на становища от други 

лицензианти при издаването или продължаването срока на лицензия. 

Горното възражение Комисията приема за неоснователно. В производството по 

постановяване на всяко свое решение КЕВР следва да изясни пълно и обективно всички 

факти и обстоятелства, относими към съответния случай. В тази връзка Комисията може 

да изисква информация и доказателства както от заявителя, така и от неучастващи в 

производството лица. В конкретния случай, КЕВР е изискала становище от ЕСО ЕАД в 

качеството му на оператор на електропреносната мрежа, който е длъжен да отговаря за 

сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система. Такова 
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становище е обосновано предвид на това, че енергийният обект на „Калиакра Уинд 

Пауър” АД е част от електроенергийната система на Република България. 

Заявителят изтъква, че влошените му финансови резултати се дължат на 

отрицателното въздействие на редица законодателни и регулаторни мерки след 2012 г. 

върху всички вятърни централи. Въпреки това, „Калиакра Уинд Пауър” АД твърди, че не 

нарушава ангажиментите си към финансиращите институции, задълженията си като 

лицензиант, както и качеството на поддръжката на оборудването на вятърния парк. 

Твърди, че по-голяма част от разходите, признати във финансовите отчети на „Калиакра 

Уинд Пауър” АД, са чисто счетоводни и отразяват прилагането на принципа на 

предпазливост, който е възприет в международната счетоводна практика и стандарти, 

които дружеството прилага по силата на договора за кредит. Според дружеството, два са 

основните моменти, които водят до увеличаване на счетоводните разходи и до влошаване 

на представеното финансово състояние на „Калиакра Уинд Пауър” АД: признаване на 

загуба от обезценка на централата и прекласифициране на всички задължения като 

текущи. „Калиакра Уинд Пауър” АД счита, че предложеният финансов модел, доказва 

финансовите възможности на проекта да съществува в рамките на удължения срок на 

лицензията. Посочва, че основната причина да иска удължаване на лицензионния срок 12 

години преди изтичането му са планираните бъдещи инвестиции в централата, които 

според него изискват времеви хоризонт от около 15-17 години с оглед отчитане на всички 

релевантни фактори: стабилизирането на правната рамка, необходимостта от по-дълъг 

период за планиране, осигуряване на финансирането, извършване на инвестицията и 

напасване на очаквания период за изплащането и с крайния експлоатационен срок на 

централата.  

Комисията счита горните аргументи за ирелевантни с оглед на това, че същите биха 

могли да обосноват към настоящия момент нейната преценка за наличие на необходимите 

предпоставки за удължаване на срока на лицензията. Такава преценка, обаче, по смисъла 

на чл. 42, ал. 2 от ЗЕ и чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ следва да бъде налице към момента на 

изтичане на първоначалния срок на лицензията. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, както и на постъпилото възражение, 

Комисията приема за установено следното: 

„Калиакра Уинд Пауър” АД е титуляр на лицензия № Л-205-01 от 13.07.2006 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, издадена с Решение № Л-205 от 

13.07.2006 г. на Комисията. Лицензия № Л-205-01 от 13.07.2006 г. е за срок от 20 

(двадесет) години, считано от датата на решението на Комисията за разрешаване 

осъществяването на лицензионната дейност, като в същата са определени условията за 

изграждане на вятърна електроцентрала „Калиакра“ и срока за започване на 

лицензионната дейност. 

С решение № И1-Л-205-01 от 04.08.2008 г. Комисията е изменила лицензия  

№ Л-205-01 от 13.07.2006 г. по отношение на енергийния обект, като инсталираната 

мощност на ветроенергийния парк е променена от 33 MW на 35 MW чрез увеличаване на 

броя на монтираните ветрогенератори от 33 на 35 бр. Със същото решение Комисията е 

разрешила на „Калиакра Уинд Пауър” АД да започне осъществяването на лицензионната 

дейност чрез изградения обект „Ветроенергиен парк - Калиакра”. Следователно, срокът на 

лицензия № Л-205-01 от 13.07.2006 г. е до 04.08.2028 г. 

„Калиакра Уинд Пауър” АД е акционерно дружество, учредено по реда на 

Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието, с ЕИК 131562771, със седалище и адрес на управление: 
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град София, 1527, бул. „Васил Левски“ № 114, с предмет на дейност: cтpoитeлcтвo и 

упpaвлeниe нa съоръжения зa пpoизвoдcтвoтo нa eлeктроенepгия, cтроителство, 

пpидoбивaнe и пoддpъжкa нa cъopьжeниятa зa пpoизвoдcтвo нa eлeктроенepгия, пpoдaжбa 

нa eлeктpичecкa eнepгия, paзpaботванe нa пpиpoдocьoбpaзни пpoeкти, кактo и всякакви 

дpуги дeйнocти, нeзaбpaнeни от зaконa. Дружеството се представлява от Георги Петков 

Петков. 

 

„Калиакра Уинд Пауър” АД е направило искане на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕ и чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ да бъде продължен с десет години срокът на издадената на 

дружеството лицензия. Съгласно посочените разпоредби лицензиантът е длъжен най-

малко една година преди изтичането на срока на лицензията да подаде заявление за 

продължаване на нейния срок.   

Обхватът на преценката на Комисията за основателността на такова искане е 

регламентиран в чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 40 от ЗЕ. Според тази разпоредба срокът на 

лицензията се продължава за срок не по-дълъг от 35 години, ако лицензиантът отговаря на 

условията на ЗЕ и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията. 

Следователно, за да уважи искане за продължаване на срока на лицензията Комисията 

следва да констатира, от една страна, че лицензиантът изпълнява задълженията по 

издадената му лицензия през първоначално определения му срок, а от друга, че и след 

неговото изтичане, той ще продължи да отговаря на условията за издаване на лицензия, а 

именно, че ще притежава необходимите технически и финансови възможности, 

материални и човешки ресурси и организационна структура.  

Правилността на първата констатация е обусловена от изтичането на достатъчно 

дълъг период от време предвид общата продължителност на срока на издадената 

лицензия, от което Комисията да е в състояние да направи обоснован извод, че 

лицензиантът спазва и ще продължи да спазва условията  на лицензиите за предоставения 

му срок. В конкретния случай, на заявителя е издадена лицензия за срок от 20 години, 

като до момента са изтекли около 8 години и остават още около 12 години от 

предоставения срок. Така изминалият срок, отнесен към оставащия, е недостатъчен, за да 

бъде формиран обоснован извод относно факта, че лицензиантът ще продължи да 

изпълнява надлежно условията на издадената му лицензия за определения й 20-годишен 

срок. По отношение на втората констатация следва да се има предвид, че Комисията не 

може да основава своите решения върху презумпции относно наличие на технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура на 

лицензиантите за след значително отдалечен във времето период (в случая 12 години) при 

положение, че разполага с обективни данни за малък отчетен период от тяхната дейност (в 

случая 8 години). Обратното би означавало упражняването на правата във връзка с 

продължения срок да бъде осъществявано към момент, в който извършените анализи, 

респективно направените изводи, не биха били валидни. 

Независимо от горното, за да обоснове искането си „Калиакра Уинд Пауър” АД е 

посочило, че ветроенергиен парк „Калиакра“ се състои от 35 турбини MWT-1000A, 

произведени от Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Япония, като и че генераторите са с 

роторна височина 69 m и дължина на перото от 29,5 m, а номиналната мощност на 

турбината е 1000 kW, а максимално допустимата - 1100 kW. Според дружеството 

генераторът MWT-1000A съответства на стандарт IEC 61400-1 и притежава клас на 

устойчивост НА, което се установява от Сертификат за съответствие, издаден от 

Germanischer Lloyd Wind Energie. Съгласно посоченият стандарт и удостоверените от 

Germanischer Lloyd характеристики турбината е в състояние да работи в продължение на 

не по-малко от 20 години при данни за ветрово натоварване, както следва: средногодишна 
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скорост на вятъра - 8,5 m/s, максимална скорост на вятъра за 10-минутен период - 42,50 

m/s и екстремна скорост на вятъра за 50-годишен период - 59,5 m/s. 

Според „Калиакра Уинд Пауър” АД въз основа на горните допускания проектът 

„Ветроенергиен парк - Калиакра“ първоначално е разработен с предвиждане за 

продължителност от 20 години, като прогнозното производство на парка за този период е 

в размер на 79 000 MWh/годишно и е определено на база предвижданията на Garrad 

Hassan за скорост на вятъра. Паркът е пуснат в експлоатация през юли 2008 г. За периода 

2009 г. - 2015 г. реално постигнатите параметри на ветрово натоварване и произведена 

енергия са както следва: средногодишна скорост на вятъра - 6,02 m/s, максимална скорост 

на вятъра за10-минутен период - 23,90 m/s и средногодишно производство - 70 317 MWh. 

Заявителят посочва, че реалните условия, в които работят вятърните генератори, са 

значително по-меки и щадящи от тези, за които е предвиден първоначалният им полезен 

живот от 20 години, което се потвърждава, както от посочените данни, така и от липсата 

на сериозни аварии с машините в посочения период. Тези факти, според „Калиакра Уинд 

Пауър” АД, предопределят по-голяма очаквана продължителност на експлоатация на 

парка, като прогнозата на инженерите на Mitsubishi Heavy Industries е за срок на 

експлоатация от 30 години при тези условия. В допълнение дружеството излага, че 

вятърните генератори и подстанцията на ветроенергиен парк „Калиакра“ се обслужват 

редовно в съответствие с изискванията на производителя. Турбините подлежат на две 

редовни профилактики годишно - основна, която се извършва в периода май - юли, и 

полугодишна в периода октомври - декември. Състоянието на генераторите се проверява в 

най-малки подробности и се отразява в чек-листове и доклади. Взимат се проби от маслата 

и се дават за изследване в акредитирана лаборатория. Извършват се видеоскопски анализи 

на недостъпните за проверка места. Резултатът от обслужванията се изпраща за анализ и 

мнение на производителя в Япония. Към края на 2015 г. не са регистрирани отклонения 

или проблеми в техническото състояние на вятърните турбини. Отстранявани са дребни 

дефекти и са влагани консумативи, като уплътнения, хидравлични маркучи, лагери на 

помпи и пр. Дружеството посочва също, че електрическото оборудване на подстанцията се 

поддържа в пълно съответствие с препоръките на производителя и нормативните 

изисквания; към 31.12.2015 г. няма регистрирана авария с основно оборудване на 

ветроенергиен парк „Калиакра“; служителите на централата, които са ангажирани с 

поддържане на техническото й състояние, са с подходяща квалификация и 

правоспособност, както и че се спазват всички изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд. 

Видно от писмо с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 28.04.2016 г. на дружеството, 

производителят - Mitsubishi Heavy Industries Ltd, изразява становище относно 

експлоатационния срок на вятърните генератори, а именно: „Турбината MWT-1000A, 

която е доставена на „Калиакра Уинд Пауър“ АД (Продукт), съответства на стандарт IEС 

61400-1 и отговаря на клас IIA.Първоначалният проект на Продукта е изготвен на база 

характеристики за клас IIA по IEС и проектният живот е определен на 20 години. От 

пускане в експлоатация турбините работят при средни ветрови условия, които са по-ниски 

от стандартните условия за клас IIA, и не са отчитани сериозни повреди. Това предполага 

по-дълъг експлоатационен период на централата, като MHI очаква продължителност от 20 

– 30 години при следните условия: непрекъсната правилна поддръжка при стриктно 

спазване на стандартните процедури от наръчниците, които са предоставени от MHI и 

използване на оригинални резервни части и спазване на графика за подмяната съгласно 

препоръките на MHI.“ 

В тази връзка следва да се има предвид, че становището на производителя, не 

съдържа категорично потвърждение за възможността за увеличение на експлоатационния 
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срок на ветровите генератори на 30 години. Изразено е само предположение, че при 

регистрираните по-благоприятни режими на работа, при правилна поддръжка и 

своевременна подмяна на съответните части с оригинални такива от производителя, може 

да се очаква удължаване на експлоатационния срок. Mitsubishi Heavy Industries Ltd не се 

ангажира да даде гаранция за период на експлоатация над 20 години, което е заявено и в 

писмото, представено от лицензианта. 

 

С оглед изясняване на факти и обстоятелства във връзка с влиянието на 

ветроенергиен парк „Калиакра“ върху управлението на електроенергийната система с 

писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД от 03.06.2016 г. е изискано становище от ЕСО ЕАД. В тази 

връзка с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД от 14.06.2016 г. ЕСО ЕАД посочва, че ветроенергиен 

парк „Калиакра“ има 35 асинхронни ветрогенератора по 1 MW, с кафезен ротор и 

постоянна скорост, като съгласно чл. 43, ал. 5 от Правилата за управление на 

електроенергийната система, присъединените вече агрегати от този тип могат да останат в 

работа до изчерпване на експлоатационния им ресурс, а ново присъединяване на 

генератори от този тип не се допуска. По отношение влиянието на ветроенергиен парк 

„Калиакра“ върху електроенергийния баланс, ЕСО ЕАД отбелязва, че тъй като вятърна 

електроцентрала „Калиакра“ е с мощност 35 MW, удължаването, съответно 

неудължаването на срока на издадената лицензия, не би повлияло на мощностния и 

електроенергиен баланс в страната и региона. ЕСО ЕАД посочва, също, че между него и 

„Калиакра Уинд Пауър” АД са налице проблеми във връзка със заплащането на цената за 

достъп до електропреносната система, като към 13.06.2016 г. „Калиакра Уинд Пауър” АД 

има неизплатени задължения за цена достъп по Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. на КЕВР 

в размер на 27 151,75 лв. за м. май 2016 г. В заключение, ЕСО ЕАД излага, че не подкрепя 

удължаването на срока на издадената на „Калиакра Уинд Пауър“ АД лицензия. В тази 

връзка посочва също, че съгласно Регламент (ЕС) 2016/631 на Европейската комисия от 14 

април 2016 г. за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на 

производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа в синхронна зона 

„Континентална Европа“ не може да се монтират нови генератори от разглеждания тип. 

 

По отношение на финансовите възможности на „Калиакра Уинд Пауър” АД се 

установява следното:  

Съгласно неодитирания годишен финансов отчет за 2015 г. дружеството отчита 

загуба в размер на 2 479 хил. лв., която нараства спрямо 2014 г., когато е в размер на 124 

хил. лв. През 2015 г. общите приходи нарастват в размер на 14 218 хил. лв. при 13 750 хил. 

лв. за 2014 г., в резултат на ръста на приходите от продажба на електрическа енергия и 

финансовите приходи. Общите разходи от дейността на дружеството също нарастват през 

2015 г. и са в размер на 16 588 хил. лв. при 13 888 хил. лв. за 2014 г., основно от разходите 

от обезценка на текущи активи. Нетекущите активи на дружеството намаляват през 2015 г. 

в размер на 59 402 хил. лв. при 67 674 хил. лв. за 2014 г., което се дължи на намалените 

дълготрайни материални активи в частта на машини, производствено оборудване и 

апаратура в размер на 56 347 хил. лв. от 64 244 хил. лв. Текущите активи нарастват през 

2015 г. в размер на 21 712 хил. лв. от 14 466 хил. лв. за 2014 г., вследствие на увеличените 

парични наличности и парични еквиваленти. Собственият капитал на дружеството 

намалява през 2015 г. в размер на 25 023 хил. лв., спрямо 27 486 хил. лв. за 2014 г., в 

резултат на увеличената загуба. Дългосрочните задължения нарастват през 2015 г. в 

размер на 10 998 хил. лв. при 2 390 хил. лв. за 2014 г., в резултат на увеличените други 

задължения. Краткосрочните задължения намаляват през 2015 г. в размер на 44 875 хил. 

лв. спрямо 52 200 хил. лв. за 2014 г., основно от намалените задължения към финансови 
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предприятия. Финансовите показатели на „Калиакра Уинд Пауър” АД, изчислени на база 

обща балансова структура към 31.12.2015 г., показват, че размерът на собствения капитал 

на дружеството не е достатъчен за придобиване на нови нетекущи активи, невъзможност 

дружеството да покрие текущите си задължения със собствени оборотни средства, както и 

недостатъчни по обем собствени средства, с които дружеството да покрие задълженията 

си. 

 

Дружеството е представило финансов модел за периода 2016 г. - 2038 г. при 

следните параметри:  

1. Прогнозни постъпления:  

В периода 2016 г. – 2038 г. годишният размер на постъпленията намалява с около 

68% от 6 799 хил. евро през 2016 г. на 2 160 хил. евро през 2038 г., в резултат на  

прогнозите на дружеството от 2024 г. до края на периода да реализира цялото количество 

произведена електрическа енергия на свободния пазар по свободно договорени цени. 

Общият размер на постъпленията от продажба на електрическа енергия на регулиран и 

нерегулиран пазар за целия период е 87 842 хил. евро и е изчислен при количества 

електрическа енергия от 72 000 MWh годишно, които ще се изкупуват от „Национална 

електрическа компания“ ЕАД до 2023 г. В тази връзка за вятърни електрически централи, 

работещи до 2 250 часа, с Решение № Ц-10 от 30.03.2011 г. на Комисията е утвърдена цена 

в размер на 188,29 лв./MWh, като количеството, което ще се изкупува по преференциална 

цена, съгласно Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на Комисията, е коригирано до размера 

на „нетното специфично производство на електрическа енергия“ в размер на 2 000 

kWh/kW годишно. 

2. Прогнозни плащания: 

Общо плащанията на дружеството за периода 2016 г. - 2038 г. са в размер на 38 330 

хил. евро, като от тях с най-голям относителен дял са разходите за балансиране в размер 

на 1 011 хил. лв. годишно. Видно от представения от дружеството финансов модел, 

годишният размер на плащанията намалява с около 45% от 3 010 хил. евро през 2016 г. на 

1 651 хил. евро през 2038 г., основно от намалените административни разходи и 

отпадането на разходите за балансиране след 2023 г., вследствие на прогнозите на 

дружеството да реализира цялото количество произведена електрическа енергия на 

свободния пазар. В тази връзка и при така посочените параметри дружеството прогнозира 

да реализира във всяка една година положителни нетни парични потоци, което е 

индикатор, че дружеството ще разполага с необходимия финансов ресурс за 

осъществяване на лицензионна дейност. 

В разглежданата процедура за продължаване на срока на издадената на „Калиакра 

Уинд Пауър” АД лицензия, обаче, представеният от дружеството финансов модел за 

периода 2016 г. – 2038 г. не следва да бъде релевиран като доказателство за наличие на 

финансови възможности за дългосрочно осъществяване на лицензионната дейност по 

аргументи посочени по-горе в мотивите на настоящото решение. 

С оглед гореизложеното, направеното от „Калиакра Уинд Пауър” АД искане за 

продължаване на срока на издадената му лицензия към настоящия момент е 

неоснователно и следва да бъде отхвърлено. За заявителя е налице правна възможност да 

направи повторно искане за продължаване на срока на лицензията му към момент, когато 

обективната преценка на основателността на това искане стане възможна.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 42, 

ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 67, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Отказва да продължи срока на издадената на „Калиакра Уинд Пауър” АД 

лицензия № Л-205-01 от 13.07.2006 г. за извършване на дейността „производство на 

електрическа енергия“. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ЮЛИАН МИТЕВ 
 


