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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ И2-Л-320 

 

от 12.12.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 12.12.2011 г., като разгледа преписка № 

84/2011 г., образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-82/23.11.2011г., подадено от  

„АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД за изменение на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект, 

доклад с вх. № Е-Дк-628/28.11.2011г. и след проведено открито заседание на 

06.12.2011 г., установи следното: 

 

            Преписка № 84 от 2011 г. е образувана по писмено заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

82/23.11.2011г., подадено от „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД за изменение на лицензия 

за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния 

обект на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетика. 

Заявителят „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД е титуляр на лицензия № Л-320-

01/18.01.2010 г.,  издадена от Комисията с решение № Л-320-01/18.01.2010 г. на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗЕ и по реда на Глава трета, 

Раздел ІІ от НЛДЕ, а именно преди изграждане на енергийния обект, без провеждане на 

конкурс. Лицензията е издадена за осъществяване на дейността „производство на 

електрическа енергия” с условие за  изграждане на енергийния за обект фотоволтаична 

централа, разположена в землището на село Самоводене с обща инсталирана мощност 

от 25 MWр за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на решението на 

Комисията за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност. 

(точка 2.1. от лицензия № Л-320-01/18.01.2010 г.). Лицензията е изменена с решение № 

И1-Л-320/20.04.2011 г., с което е променена правната форма  на  лицензианта от „АСМ-

БГ ИНВЕСТИЦИИ” ООД на „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД. 

        Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-70/18.10.2011 г., подадено на основание чл. 22, ал. 

1 от НЛДЕ „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД е инициирало образуването на 

административно производство по даване на разрешение за започване на 

лицензионната дейност. Предвид настъпили съществени изменения на обстоятелствата, 

при които ще се упражнява лицензионната дейност, представляващо основание за 

изменение на издадената лицензия по смисъла на чл. 59, ал. 2 от НЛДЕ, „АСМ-БГ 

ИНВЕСТИЦИИ” АД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-И-82/23.11.2011г. Изменението 

в предвидената мощност и в етапността на изграждане на енергийния обект – 

фотоволтаична електрическа централа  „Самоводене”, е с оглед липса на 

инвестиционно намерение за изграждане на общата проектна мощност, предвидена в 

издадената лицензия.  Новата проектна мощност и етапност  при изграждането  на 

енергийния обект рефлектира и върху разрешаване започването на лицензионната 

дейност. Следователно настоящото производство по изменение на лицензията се явява 

преюдициално спрямо производството по даване на разрешение за започване на 



лицензионната дейност чрез фотоволтаична електрическа централа  „Самоводене”. За 

да се произнесе по искането за даване на разрешение, Комисията следва първо да 

измени лицензия № Л-320-01/18.01.2010 г. относно етапите на изграждане на 

енергийния обект и по отношение на предвидената мощност. 

Производството по изменение на лицензията е инициирано по искането на 

лицензианта, подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 58, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение на лицензия може да се 

образува и по искане на лицензианта. Основание за искането за изменение на 

лицензията е изменение в графика на строителството и на инсталираната мощност на 

централата от 25 MW на 21 MW. Като писмено доказателство, обосноваващо искането 

на лицензианта, с писмо с вх. № E-ЗЛР-И-82/25.11.2011г. е представен актуализиран 

строителен график за изграждане на енергийния обект, както следва: 

I  етап (2009г.) – Придобиване на проекта, изготвяне на идеен проект, изготвяне на 

проект за подстанция и др. на обща стойност 39 111 хил. лв. 

II етап (2011г.) – Изграждане на 21 MW PV панели на обща стойност 101 058 хил. 

лв. 

         Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 9 от 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 аргумент на противното на 

чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложението по чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ 

(в случая Приложение №1, което съдържа графика за изграждане на обекта, включващ 

и дата на въвеждане в търговска експлоатация и Приложение  № 2– „Описание на 

обекта с неговите технически и технологични характеристики ) се счита за изменение 

на лицензията. Следователно графикът за изграждане на енергийния обект, включващ и 

въвеждането в търговска експлоатация, 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. Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 

от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява 

лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е 

приложение към издадената лицензия (в случая Приложение  № 2). Всяко 

актуализиране в това приложение, по аргумент на противното от чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ 

се счита за изменение на лицензията.  

С оглед гореизложеното се налага изводът, че искането за изменение, подадено на 

основание чл. 51, ал. 1 ЗЕ е допустимо и отговаря на изискванията на чл. 61 от НЛДЕ. 

Предвид това , работната група предлага лицензия Л-320-01/18.01.2010 г. , издадена на 

„АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД  да бъде изменена, както следва: 

1. Точка 2.1. от текстовата част на лицензията да се промени:: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък “комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността 

производство на електрическа енергия (“лицензионната дейност”), чрез нов енергиен 

обект - фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност 21 МW 

(“централата”), след изграждането му при условията, посочени в тази лицензия и след 

разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност от комисията.”  

2. Приложение № 1 към лицензията „Идеен проект и строителен график”  да бъде 

изменено по отношение на етапите за изграждане на енергиен обект „Самоводене”  и  

на общата инсталирана мощност от  21 МW; 



3. Приложение  № 2 към лицензията  – „Описание на обекта с неговите 

технически и технологични характеристики” да се измени с техническите и 

експлоатационни характеристики на основните съоръжения на обекта, с оглед новата 

инсталирана мощност. 

 

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката, 

 

    ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

                                                      

                                                                   Р Е Ш И: 

 

Изменя издадена на „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД , 

със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, Район 

„Надежда”, ж.к. „Надежда -2”, ул.”Екзарх Стефан” № 61, ЕИК 201408747,  

лицензия № Л-320-01/18.01.2010 г., за дейността „производство на 

електрическа  енергия” преди изграждане на енергийния обект, като: 

 

         1. Точка 2.1. от  лицензията  се променя, както следва: 

„т.2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране, наричана по-нататък “комисията”, разрешава на лицензианта да 

извършва дейността производство на електрическа енергия (“лицензионната 

дейност”), чрез нов енергиен обект - фотоволтаична електроцентрала, с обща 

инсталирана мощност 21 МW (“централата”), след изграждането му при 

условията, посочени в тази лицензия и след разрешаване започване 

осъществяването на лицензионната дейност от комисията.”  

 

  2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 към лицензията „Идеен проект 

и строителен график”  по отношение на етапите за изграждане на енергиен обект 

„Самоводене”  и  на общата инсталирана мощност от  21 МW, а именно : 

  I  етап (2009г.) – Придобиване на проекта, изготвяне на идеен проект, 

изготвяне на проект за подстанция . 

  II етап (2011г.) – Изграждане на панели с обща мощност 21 MW PV. 

 

  3. Одобрява актуализирано Приложение № 2 към лицензията „Описание на 

обекта с неговите технически и технологични характеристики” предвид новата 

инсталирана мощност от 21 MW PV.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14-дневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    (Ангел Семерджиев) 

 

 

                                                           ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                    (Васил Лозанов) 

  

 


