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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Пр-Л-357 

от 27.04.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

 

на закрито заседание, проведено на 27.04.2016 г., като разгледа доклад с  

вх. № Е-ДК-97 от 06.04.2016 г., относно подадено заявление с вх. E-ЗЛР-ПР-10 от  

17.03.2016 г. от „Горичане Енерджи“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-357-01 от 

25.05.2011 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за 

изграждане на енергиен обект и събраните данни от проведеното на 20.04.2016 г. открито 

заседание по преписката, установи следното: 

 

 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 

17.03.2016 г., подадено от „Горичане Енерджи“ ЕООД, гр. София, за прекратяване на лицензия 

№ Л-357-01 от 25.05.2011 г. за извършване на дейността „производство на електрическа 

енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект. Заявлението е подадено на основание чл. 

55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март  

2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Със заповед № З-E-41 от 22.03.2016 г. на председателя на КЕВР е създадена работна 

група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към 

него, за установяване на основателността на искането. 

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка, относно редовността от формална 

страна на подаденото заявление с приложения, се установи, че същото не отговаря напълно на 

изискванията на чл. 72, ал. 2 от НЛДЕ, за което на заявителя е изпратено писмо с  

изх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 28.03.2016 г с указание да представи решение на едноличния 

собственик на капитала на „Горичане Енерджи“ ЕООД за прекратяване на лицензията. 

С писмо вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 31.03.2016 г. дружеството е представило решение на 

едноличния собственик на капитала на „Горичане Енерджи“ ЕООД за прекратяване на 

издадената на дружеството лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за производство на 

електрическа енергия и документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

На проведеното открито заседание на 20.04.2016 г. не са присъствали представители на 

дружеството. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи: 
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С Решение № Л-357 от 25.05.2011 г. Комисията е издала на „Горичане Енерджи“ ЕООД 

лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за извършване на дейността „производство на 

електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на решението на  

Комисията за разрешаване осъществяването на лицензионната дейност, като е определила 

условията за изграждане на вятърен парк „Горичане Енерджи“ ЕООД и срока за започване на 

лицензионната дейност, както е посочено в лицензията. 

Със същото решение Комисията на основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (отм.) е одобрила на „Горичане Енерджи“ ЕООД бизнес план и 

финансов модел за период от 20 години (2013 г. – 2032 г.). 

Съгласно изготвения инвестиционен проект е предвидено изграждане на вятърен парк 

(ВЕП „Добрич”), находящ се в землищата на с. Царевец и с. Стефан Караджа, област Добрич, с 

обща инсталирана мощност от 18 MW - 9 броя ветрогенератори с единична мощност 2 MW. 

Заявителят е собственик на следните поземлени имоти, влизащи в обхвата на 

ветроенергийния парк: 

- № 022098, № 010133, № 010135, № 019053, № 020064, № 022100, № 023069, находящи 

се в землището на с. Царевец, община Добрич, област Добрич; 

- № 031056 и № 011041, находящи се в землището на с. Стефан Караджа, община 

Добрич, област Добрич. 

Строителството на ВЕП „Добрич” е предвидено да се извърши на един етап в 

съответствие с представения график на строително-монтажните работи в срок до 31.12.2013 г. 

„Горичане Енерджи“ ЕООД е мотивирало искането си за прекратяване на издадената 

лицензия с липса на валиден предварителен или окончателен договор за присъединяване, както 

и с настъпилите промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), съгласно 

които НЕК ЕАД няма задължение да присъединява приоритетно и да изкупува по 

преференциална цена електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. 

Енергийният обект не е изграден, строителството никога не е стартирало и съответно 

лицензионна дейност не е упражнявана, което е видно и от размера на лицензионните такси, 

заплатени от дружеството, изчислен на база 0 лв. приходи от дейността. 

Активите, с които разполага дружеството, са горецитираните поземлени имоти, които 

засега се предвижда да останат негова собственост. Няма други активи, в т. ч. и незавършено 

строителство. 

Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗЕ лицензията се прекратява от Комисията по 

искане на лицензианта. От друга страна в ЗЕВИ е предвидено, че част от насърченията за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, в това число и 

определянето на преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия, произведена от 

възобновяеми източници, не се прилагат за енергийните обекти за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници, които са въведени в експлоатация след 

влизането в сила на ЗИД на ЗЕ – 06.03.2015 г., с изключение на обектите по чл. 24, т. 1 и т. 3 от 

ЗЕВИ. Същевременно към момента не са предприети действия по изпълнение на договора за 

присъединяване и изпълнение на бизнес плана, в частта „изграждане на генерираща мощност“. 

Дружеството сочи, че няма започнало строителство и незавършени обекти. 

Във връзка с гореизложеното, искането на „Горичане Енерджи“ ЕООД за прекратяване на 

лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за извършване на дейността „производство на 

електрическа енергия“ е допустимо и основателно, поради което лицензията следва да се 

прекрати. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с  

чл. 70, ал. 1 и чл. 71, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ  
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КОМИСИЯTA ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

Прекратява лицензия Л-357-01 от 25.05.2011 г. за дейността „производство на 

електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Горичане 

Енерджи“ ЕООД, ЕИК: 200114212, със седалище и адрес на управление: Република България, 

град София - 1000, ул. „Славянска“ № 5, вх. 1, ет. 3. 

 

 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Административен 

съд – София град. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


