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

 
                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                      № И1-Л-262 от 08.02.2010 г. 
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 08.02.2010 г., като разгледа преписка 

№73/2009 г., образувана по заявление с вх. №ЗЛР-И-80/27.11.2009 г., подадено от  
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД, гр. Костенец за изменение на лицензия за производство на 
електрическа и топлинна енергия, доклад с вх. №Е-ДК-518/19.12.2009 г. и след 
проведено открито заседание на 12.01.2010 г., установи следното: 

 
„КОСТЕНЕЦ-ХХИ”АД, гр. Костенец има издадена от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) лицензия №Л-262-03/10.03.2008 г. за извършване 
на дейността “производство на електрическа и топлинна енергия”, с условие за изграждане 
на енергийния обект.  

Със заявление с вх. № ЗЛР-И-80/27.11.2009 г., по което е образвана преписка 
№73/2009 г., „КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД е поискало от ДКЕВР изменение на лицензията, 
поради удължаване на срока за изграждане на енергийния обект.  

Съгласно т. 3.3. от издадената лицензия „Срокът за изграждане е 6 (шест) месеца, 
считано от датата на влизане в сила на тази лицензия”. Определеният срок за изграждане на 
енергийния обект е изтекъл на 02.11.2008 г., но той не е бил въведен в експлоатация, 
поради което заявителят е поискал изменение на лицензията.  

Като основание за исканото изменение заявителят е посочил забава в изграждането и 
пуска на индустриалния газопровод, довело от своя страна до забавяне пуска на 
инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 
Заявителят е поискал да бъде променен срока на изграждане от Приложение №1 „Работен 
проект и график за реализация на проекта”, като същият стане „30 април 2010 г.”.  
Заявителят не предвижда изменения в проектната част на енергийния обект и на неговите 
технически и технологични характеристики.  

Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 9 от Наредбата за лицензиране на дейностите 
в енергетиката (НЛДЕ), лицензията съдържа „разпоредителна част, с която се определят 
специалните условия за осъществяване на лицензионната дейност” а съгласно чл. 49, т. 5 от 
НЛДЕ специалните условия по лицензията се определят в зависимост от лицензионната 
дейност и включват без ограничение „изисквания към изграждането на енергийния обект, 
когато лицензията е издадена преди неговото изграждане”. От друга страна, по силата на чл. 
47, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложенията по чл.47, ал.2, т.3 - 8 не се счита за 
изменение на лицензията. По аргумент за противното актуализирането на приложението по 
чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ (Приложение №1, което съдържа и срока за изграждане на обекта) 
се счита за изменение на лицензията. Следователно срокът за изграждане на енергийния 
обект е част от специалните условия по лицензията и неговата промяна налага промяна в 
разпоредителната част на лицензията и в Приложение № 1 към нея, което е изменение на 
лицензията. 
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Съгласно изискването на чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на 12.01.2010 
г. е проведено открито заседание за обсъждане на доклад с вх. №Е-ДК-518/19.12.2009 г., на 
което не е присъствал представител на „КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД и няма постъпило 
възражение от него. Допълнително, с писмо вх. № Е-14-47-2/27.01.2010 г. (в отговор на 
писмо изх. № Е-14-47-2/18.01.2010 г. на ДКЕВР), заявителят е изразил съгласието си с 
изложените факти и обстоятелства в доклада. 

 
Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1,         

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 47, ал. 1, т. 9, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 49, т. 5, чл. 61 и   
чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 
 ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
                                                      
                                                         Р Е Ш И: 
 
1. Изменя лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия” №Л-262-03/10.03.2008 г., издадена на “КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД със седалище и 
адрес на управление гр. Костенец 2030, ул. „Съединение” № 2, ЕИК 832064969, като в 
т. 3.3. от разпоредителната част на лицензията думите „6 (шест) месеца” се заменят с 
„24 (двадесет и четири) месеца”. 

2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Работен проект и график за 
реализация на проекта” към лицензията, приложение към това решение.  

      
      
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-

дневен срок от съобщаването му. 
 
 
 
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                  
                                                                                 (А. Семерджиев) 
 
                                                          ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 
                                                                                  (Е. Савева) 


