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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  Л - 353 

от  21.02.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание на 21.02.2011 г., след преглед на приложените документи  

по преписка № 59/2010 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57/ 08.11.2010 г., 

подадено от “Ружица Уинд” ООД  за издаване на лицензия за дейността 

“производство на електрическа енергия”  преди изграждане на енергийния обект и 

събраните данни от проведеното на 15.02.2011 г. открито заседание по преписката, 

установи следното: 

 

Преписка № 59 от 2010 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57/ 

08.11.2010г., подадено от “Ружица Уинд” ООД за издаване на лицензия за производство 

на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект, на основание чл. 39, ал. 3 

от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността “производство на електрическа енергия ”, комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, 

т. 1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови възможности, 

материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

“Ружица Уинд” ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон 

и е регистрирано като дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на 

управление : България, гр. Стара Загора 6000, област Стара Загора, община Стара Загора, 

ул. „Иван Мирчев” № 8, ет. 4, ап. 8. Видно от представеното от заявителя Удостоверение 

изх. № 20101101102148/01.11.2010г. на Агенцията по вписванията при Министерството на 

правосъдието , заявителят е  вписан в Търговския регистър с ЕИК 200596837.  

Следователно  “Ружица Уинд” ООД  отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ 

. 

Предметът на дейност на дружеството е : развитие на проект за проектиране, 

инженеринг, доставяне, производство, финансиране, изграждане, завършване, 

изпитание, пускане в експлоатация, застраховане, собственост, функциониране и 

поддържане на приблизително 32 000 кВч вятърен парк в селата Ружица, Лятно,Никола 

Козлево и Долина. 

Капиталът на дружеството е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, 

разделен на 250 (двеста и петдесет) дружествени дяла, всеки от който с номинална 

стойност 100 (сто) лева, както следва:  

1. „Енергоконсулт” ЕООД, ЕИК 123537590, притежава 225 (двеста двадесет и пет) 

дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева, на обща стойност 22 500 (двадесет и две 

хиляди и  петстотин) лева; 
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2. „Ефасек Ендженария е Системас” С.А., идентификационен № 502 533 447, 

притежава 25 (двадесет и пет) дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева, на обща 

стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева. 

Записаният капитал е изцяло внесен. 

 „Ружица Уинд” ООД се представлява и управлява от Михаил Тодоров Георгиев. В 

отношенията му с ДКЕВР юридическото лице се представлява от Тодор Михайлов 

Георгиев.  

Видно от  представените декларации от управителя на  „Ружица Уинд” ООД   

Тодор Михайлов Георгиев, се установи, че същият не е лишен от правото да упражнява 

търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството.От представените декларации от Тодор Михайлов 

Георгиев, в качеството му на управител на „Ружица Уинд” ООД, се установи, че 

дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за производство на  

електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата 

дейност 

              Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 

- 3 от ЗЕ и с чл. 13, ал. 2, т. 3, букви „а” и „б”  от Наредбата за лицензиране на дейностите 

в енергетиката. 

  Съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЕ, в хипотезата на издаване на лицензия преди да е 

изграден енергийният обект, с който ще се осъществява лицензионната дейност, 

изискването заявителят да има вещни права върху този енергиен обект трябва да е налице 

към момента на започване на лицензионната дейност. Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата, при въвеждане в търговска експлоатация на енергийния обект, лицензиантът е 

длъжен да представи пред комисията документи, сред които и такива, доказващи правото 

на собственост, съответно ограниченото вещно право на ползване върху обекта, с който 

ще се осъществява лицензионната дейност.  

В подаденото от „Ружица Уинд” ООД заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57/                  

08.11.2010г. и приложените към него документи, е представено описание на  територията 

на ветроенергийния парк, за който се иска лицензия за производство на електрическа 

енергия преди изграждане на енергийния обект, а именно предвижда се изграждане на 

енергиен обект  „Ружица Уинд” в землищата на село Лятно и село Долина, община 

Каолиново, област Шумен и в землищата на село Ружица и село Никола Козлево, община 

Никола Козлево, област Шумен. Предвижда се обектът да бъде  разположен върху 

шестнадесет поземлени имота, в които ще бъдат монтирани ветрогенераторите и един 

поземлен имот, предназначен за изграждане на повишаваща подстанция на енергийния 

обект.  

За наличието на вещни права върху поземлените имоти, влизащи в обхвата на 

ветроенергийния парк, са представени следните документи: 

1. Нотариални актове за покупко-продажба за имоти: 

- № 021013, № 018075,  № 018034,  №018077, № 016066, № 016064 и № 016068, 

находящи се в землището на с. Ружица, община Никола Козлево, област Шумен; 

 - № 017037 и № 019003, находящи се в землището на с. Лятно, община Каолиново, 

област Шумен; 

- № 020033, № 020035, № 020037 и № 020031, находящи се в землището на с. 

Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен; 

2. Нотариални актове за учредено вещно право на строеж за следните имоти:  

- № 018074 и № 043006, находящи се в землището на с. Ружица, община Никола 

Козлево, област Шумен; 

- № 015102 и № 015091, находящи се в землището на с. Долина, община 

Каолиново, област Шумен; 
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В обяснителна записка, приложена към заявлението, се посочва, че общата площ 

на имотите, върху които ще се реализира проектът е 210,368 дка, като за изпълнението му 

ще се използват само 16,500 дка, за които е променен начинът на трайно ползване на 

земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи. Изграждането на подстанция 

ще се осъществи в част от поземлен имот № 019003, с площ от 8000 кв.м, за който има 

одобрен със заповед  РД-236/03.11.2009г. на Кмета на община Каолиново подробен 

устройствен план –план за застрояване и парцеларен план. 

Съгласно представената обяснителна записка, ветроенергийният парк следва да 

бъде въведен в експлоатация до октомври 2012г.  

           “Ружица Уинд” ООД е поискало срокът на лицензията за производство на 

електрическа енергия от ветроенергийния парк да бъде 25 (двадесет и пет) години. 

Направеното искане е обосновано с мотивите, че ветроенергийният парк ще бъде изграден 

от нови съоръжения. Фундаментите, генераторите, кабелите, строителната част и 

електрическите съоръжения имат времеви ресурс 25 години. Част от компонентите, които 

имат по-краткотраен експлоатационен живот ще бъдат подменени по време на годишните 

ремонти след съответната диагностика. 

 “Ружица Уинд” ООД е представило инвестиционен проект за изграждане на 

вятърен парк с обща инсталирана мощност от 40 MW,  16 броя ветрогенератори с 

единична мощност  2,5 MW, находящ се в землищата на селата  Ружица и Никола 

Козлево, община Никола Козлево и селата Лятно и Долина, община Каолиново, област 

Шумен.  

 Направено е проучване на потенциала на вятърната енергия на територията на 

общините Никола Козлево и Каолиново, за срок от една година, с измервателна мачта 6 м. 

Извършен е анализ на данните за потенциала на вятърната енергия на територията. 

 Основните входни данни за предпроектното проучване на инвестиционния проект 

са: средна скорост на вятъра – 3-6 m/s; плътност на ветровия поток на височина 100 метра 

– 414-613 W/m²; преобладаваща посока на вятъра – северозапад. На тази база са 

определени броят и местата на ветрогенераторите. 

 Ветрогенераторите ще бъдат тип Nordex N100/2500 50Hz, произведени от 

NORDEX AG – Германия,  със следните характеристики: единична мощност 2,5 MW; 

диаметър на ротора на вятърна турбина – 100 м; височина на оста на вятърна турбина – 

100 м; включване при скорост на вятъра – 3 m/s; изключване при скорост на вятъра – 20 

m/s; брой на перките – 3. 

  Ветрогенераторите ще работят в автоматичен режим. В контролера за управление 

на процесите ще има компютърна система за диагностика и автоматично регулиране на 

производството на електрическа енергия. Произведената от ветрогенераторите енергия ще 

преминава през повишаващ  трансформатор 0,69kV/СрН, намиращ се в гондолата и чрез 

кабелните линии ще достига до ЗРУ на подстанцията.  

Конфигурацията на свързващата мрежа и техническото свързване на всеки ветрогенератор 

ще бъдат решени в работния проект при оптимално групиране и осигуряване на 

възможности за ремонти и отстраняване на повреди, с цел извеждане от работа на 

минимален брой генератори за минимално време. 

 Годишното електропроизводство от вятърната електроцентрала при разполагане на 

общо 16 броя ветрогенератора, с обща инсталирана мощност от 40 MW, се очаква да 

възлезе на 88 000 MWh. 

 В землището на с. Лятно ще бъде изградена повишаваща подстанция СрН/110kV на 

обекта. Подстанцията ще се състои от:  

 - ЗРУ СрН – ще бъде разположена в двуетажна сграда и ще включва следните 

технически помещения: командно-релейна зала, линейно-апаратна зала, помещение за 

акумулаторна батерия, работилници, складове, битови помещения и санитарни възли; 
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 - Трансформаторна площадка, на която ще бъдат монтирани повишаващия 

трансформатор с необходимите помощни и контролни устройства;  

 - ОРУ – изпълнено съгласно изискванията на предварителния договор с „НЕК” 

ЕАД. 

В сключеният между “Ружица Уинд” ООД и „НЕК” ЕАД „Предварителен договор 

за присъединяване на производител на електрическа енергия към преносната 

електрическа мрежа”, № ЕП-308/10.05.2010г., се предвижда да бъде построена подстанция 

110/20 kV, собственост на заявителя, в съответствие с предписанията на „НЕК” ЕАД и 

спазване на нормативните изисквания. Съгласно договора, повишаващата подстанция 

110kV/СрН на обекта ще бъде присъединена със следните технически параметри : 

- номинална мощност – 48 MW; 

- ниво на напрежение – 110 kV; 

- брой на електропроводните отклонения – две; 

- брой на фазите – три. 

 Подстанцията ще бъде изградена на територията на обекта на заявителя. Също така 

се предвижда проектиране, доставка и изграждане на нова Възлова станция (ВС) 110 kV, в 

близост до въздушен електропровод „Иглика” 110 kV и в непосредствена близост до 

подстанцията на обекта. В предварителния договор е посочено, че производителят ще 

изгради новата ВС 110 kV в собствения си имот  и ще я прехвърли в собственост на 

„НЕК” ЕАД, заедно със сервитутите и всички вещни права, като част от цената за 

присъединяване. 

 Съгласно предварителния договор за присъединяване, заявителят следва да 

проектира и изгради и нов двоен електропровод 110 kV от ВС 110 kV  до мястото на 

разкъсване на ВЕ 110 kV „Иглика”, предвид изискванията на „НЕК” ЕАД.  

 Сроковете, заложени в договора, са следните: 

- производителят ще изгради и въведе в експлоатация, с разрешение за ползване, 

съоръженията за присъединяване и новата подстанция, в срок до 30.08.2012г. 

- производителят ще изгради и въведе в експлоатация вятърния парк в срок до 

30.10.2012г. 

Дружеството е представило Решения №ШУ-27-ПР/2009г. и №ШУ-28-ПР/2009г., за 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда от Регионална инспекция по околната среда – гр. Шумен, в които е 

посочено „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционното предложение”.  

1. Данни за опита на заявителя относно извършване на дейността 

“производство на електрическа енергия”. 

На основание чл. 19, ал. 4, т. 7 от Наредбата, дружеството е представило данни за 

опита на заявителя за осъществяването на подобни проекти. 

В представения по административната преписка бизнес план, дружеството заявява, 

че е сключило споразумение с „Ефасек Ендженария е Системас” С.А. , с цел съвместно 

изграждане на вятърния парк. След изграждане на парка, поетапно дружеството ще бъде 

изкупено от „Ефасек Ендженария е Системас” С.А., който ще стане едноличен собственик 

на капитала, по схема съгласно договор за изкупуване. Подписаното споразумение не е 

представено. 

„Ефасек Ендженария е Системас” С.А. е дружество, изцяло притежавано от 

“ЕFАСЕС” - най-голямата португалска група в областта на енергетиката, с наети около 

4800 служители, с годишен обем на поръчките, надвишаващ 1000 млн. евро и с 

присъствие в повече от 65 държави. 

„Ефасек Ендженария е Системас” С.А. е дружество, учредено в съответствие със 

законодателството на Република Португалия. От представената справка  за опита е видно, 

че дружеството притежава опит в изграждане на ветроенергийни паркове. Посочени са 
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общо 38 броя паркове, изградени в Португалия, Румъния, Уругвай, Доминиканска 

Република и др. 

    Целта на икономическия анализ е да се направи оценка на финансовите 

възможности на „Ружица Уинд” ООД за извършване на дейността “производство на 

електрическа енергия” от ВЕИ, както и финансово - икономическите резултати от 

извършените инвестиции, във връзка с изграждането на енергийния обект. 

  „Ружица Уинд” ООД е учредено през 2009г.  до момента не е осъществявало дейност, 

поради това не може да бъде направен анализ на финансовото му състояние. 

 Инсталираната мощност на ветроенергийния парк “Ружица Уинд”, която 

дружеството е посочило в подаденото заявление,  се предвижда да бъде 40 MW. Планира 

се проектът за изграждане на вятърния енергиен парк да бъде изграден със: 

- собствени средства- 30% и 

- привлечени средства – 70%. 

Преференциалната цена, за продажба на електрическа енергия от ветроенергийни 

паркове с работни часове до 2 250 kW, съгласно решение № Ц-018/31.03.2010г., е в размер 

на 190,59лв./MWh. 

Очакваната обща инвестиция на проекта ще бъде в размер на 107 450 хил. лева, 

като 75 300 хил. лева (70%) ще бъдат осигурени чрез банков кредит, а останалите средства 

за проекта, в размер на 32 150 хил.лв. (30%), ще бъдат осигурени чрез собствени средства 

на  дружеството и съдружниците в него. 

 Привлечените средства, които ще се осигурят чрез банков кредит, ще бъдат  в 

размер на 75 300 хил. лева (38 500 хил. евро), при следните основни параметри: 

 

Срок на договора за банков кредит   13 години 

Гратисен период по главницата  1 година (12 месеца) 

Гратисен период по лихвите  1 година (12 месеца) 

Годишен лихвен процент  6.50 % 

 

Представен е погасителен план за обслужването на привлечения капитал за 

периода 2012г. – 2024г.,  

Като доказателство за наличието на възможност за финансиране на инвестициите 

за изграждането на ВтЕЦ с банков кредит, дружеството е представило писмо от „Първа 

инвестиционна банка” АД, клон гр. Стара Загора, с изх. № 231-769/1/29.10.2010г. В 

писмото банката заявява, че е запозната с намерението на „Ружица Уинд” ООД да 

кандидатства пред ДКЕВР, за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия 

от ветроенергиен парк, с мощност 40 MW. В писмото също така се отбелязва, че в случай на 

необходимост от финансиране за изпълнението на проекта "Ружица", чиято стойност се 

очаква да бъде 38.5 млн. евро (75 300 хил.лв.), на компанията може да бъде предоставена 

кредитна линия за гарантиране ритмичното изпълнение на проекта, при спазване на 

условията и принципите за кредитиране на “Първа инвестиционна банка” АД. Също така е 

представена и банкова референция от „Първа инвестиционна банка” АД, клон гр. Стара 

Загора с изх. № 231-770/1/29.10.2010г. в уверение на това, че „Енергоконсулт” ЕООД е 

коректен и надежден партньор на банката и обслужва всичките си задължения в срок. 

Банката заявява, че няма информация за проявена некоректност от страна на 

„Енергоконсулт” ЕООД спрямо деловите му партньори. 

Финансирането на проекта със собствен капитал,  в размер на 32 150 хил. лева, ще 

бъде осигурено от съдружниците в „Ружица Уинд ” ООД - „Енергоконсулт” ЕООД и 

„Ефасек Ендженария е Системас” С.А., Португалия.  

Като доказателства за наличен собствен паричен ресурс на „Ружица Уинд” ООД, към 

заявлението са приложени заверени финансови отчети за 2007г., 2008г. и 2009г. на 

„Енергоконсулт” ЕООД и одиторски доклади и консолидирни финансови отчети на 
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„Ефасек Ендженария е Системас” С.А.,  също за последните три финансови години.  

Представено е и удостоверение от “Обединена Българска Банка” АД за наличието на 

разплащателна сметка на името на “Ружица Уинд” ООД, с наличност към 01.11. 2010г. от 

10 345 лв.  
Като доказателство за финансиране на проекта със собствени средства е представено 

и писмо от „Ефасек Ендженария е Системас” С.А., в което се изразява намерение за 
инвестиране на 16 500 хил.евро в проекта “Ружица”.  

Прегледът на текущите финансови резултати, на база представените от “Ефасек 
Ендженария е Системас” С.А. годишни финансови отчети за периода 2007г. – 2009г., 
показва, че от осъществяване на дейността си, дружеството реализира положителен 
финансов резултат, като за 2007г. нетната печалба е в размер на 3 124 хил.евро , а през 
2009г. печалбата достига до 3 780 хил.евро. Отчита се и ръст на собствения капитал на 
дружеството, както следва: за 2007г. е в размер на 20 971 хил.евро, през 2008г. - 21 188 
хил. евро и през 2009г. достига до 31 311хил.евро. От извършения финансов анализ може 
да се направи извод, че “Ефасек Ендженария е Системас” С.А. има възможност да 
обезпечи финансирането на инвестиционните си намерения със собствен паричен ресурс. 

Представен е бизнес план и финансов модел за период от 15 години (2012г. – 2027г.), 

като са разработени три варианта – реалистичен, оптимистичен и песимистичен. 

Финансовият модел е разработен при срок на амортизация на обекта 15 години. Посочена 

е прогнозната структура и обем на разходите за периода на бизнес плана, като са 

предвидени разходи за управление и поддържане, застраховане, персонал и други.  

При базовия (реалистичния) сценарий, заявените основни параметри на бизнес плана, 

изчислени на база всички вложени инвестиционни разходи, в размер на 107 450 хил.лв., 

спазвайки посочения от кандидата в бизнес плана и финансовия модел дисконтов фактор r 

= 6.68 %, са следните: 

 Нетна настояща стойност (NPV)-    25 319 хил. лева; 

 Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) -   9.98  %; 

 Срок на откупуване-   7 години. 

Нетната настояща стойност (NPV) e положителна величина (25 319 хил.лв.) и 

Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR= 9.98%) е по- висока от използвания 

дисконтовия фактор (r=6.68%) и показва, че проектът е финансово ефективен. 

Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде след седмата година от началото на 

проекта (2012г.). Финансовият модел е разработен със сега действащата преференциална 

цена за продажба на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически 

централи и не се предвижда изменение на цената за целия период до 2027г.  

„Ружица Уинд” ООД е представило оптимистичен вариант на финансовия модел, като 

цената за изкупуване на електрическата енергия от вятърни централи е завишена с 5 

лв./MW и е 195.59 лв./MWh.  

При оптимистичния сценарий, заявените основни параметри на бизнес плана, 

изчислени на база всички вложени инвестиционни разходи, в размер на 107 450 хил.лв., 

спазвайки посочения от кандидата в бизнес плана и финансовия модел дисконтов фактор r 

= 6.68 %, са следните: 

 Нетна настояща стойност (NPV)-    28 626 хил. лева; 

 Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) -   10.38 %; 

 Срок на откупуване -   7 години. 

Нетната настояща стойност (NPV) e положителна величина (28 626 хил.лв.) и 

Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR= 10.38%) е по- висока от използвания 

дисконтовия фактор (r=6.68%) и показва, че проектът е финансово ефективен. 

Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде след седмата година от началото на 

проекта (2012 г.). 
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При представения песимистичен вариант на финансовия модел на “Ружица Уинд” 

ООД, цената за изкупуване на електрическата енергия от вятърни централи е занижена с 5 

лв./MW и е 185.59 лв./MWh. 

При песимистичния сценарий, заявените основни параметри на бизнес плана, 

изчислени на база всички вложени инвестиционни разходи, в размер на 107 450 хил.лв., 

спазвайки посочения от кандидата в бизнес плана и финансовия модел дисконтов фактор r 

= 6.68 %, са следните: 

 Нетна настояща стойност (NPV)-    22 012 хил. лева; 

 Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) -   9.57  %; 

 Срок на откупуване -   8 години. 

Нетната настояща стойност (NPV) e положителна величина (22 012 хил.лв.) и 

Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR= 9.57%) е по- висока от използвания 

дисконтовия фактор (r=6.68%) и показва, че проектът е финансово ефективен. 

Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде след осмата година от началото на 

проекта (2012 г.). 

От представения финансов модел на „Ружица Уинд” ООД е видно, че проектът е 

икономически целесъобразен и ефективността остава приемлива и при приходи, 

формирани с действащите преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, 

произведена от вятърни генератори. В резултат на всичко гореизложено, може да бъде 

направен извод, че при равни други условия, „Ружица Уинд” ООД има финансови 

възможности да осъществява  лицензионната дейност “производство на електрическа 

енергия”.  

           Съгласно чл.13, ал.3, т.1 от ЗЕ на 15.02.1011г. е проведено открито заседание за 

разглеждане на доклада по образуваната преписка. На заседанието присъства 

представител на „ЕСО” ЕАД, който заявява становище, че от гледна точка на системния 

оператор към момента няма никакви опасности ветроенергийния парк да бъде 

ограничаван като производство, тъй като същия разкъсва  електропровод с много добро 

сечение и e между силни подстанции. По средно напрежение също няма опасност да се 

появят много инвеститори, които да създадат в бъдеще ограничения. От гледна точка на 

системния оператор мястото на ветроенергийния парк спрямо мрежата е избрано много 

добре. Генераторите са от съвременен тип, които освен, че  следят скоростта, могат да 

регулират в известна степен и напрежението в точката на присъединяване, което е много 

важно изискване за „ЕСО” ЕАД.  

Относно финансовото осигуряване на проекта, представителите на дружеството 

заявяват, че собственият и привлечения капитал за изграждането на проекта ще бъдат 

осигурени. Като съдружник в изграждането на парка участва най-голямата португалска 

компания в енергийния сектор, която има 1 млрд. евро годишен оборот. Освен това 

дружеството има подписано писмо от банката, която заявява, че е готова да финансира 

изграждането.  

      Предвид отразеното в доклада обстоятелство относно подписано споразумение 

между „Ружица Уинд” ООД и „Ефасек Ендженария е Системас” С.А., касаещо 

прехвърлянето на дружествените дялове на „Енергоконсулт” ЕООД на „Ефасек 

Ендженария е Системас” С.А., представителите на заявителя се ангажират да представят 

документ , от  който да e видно, че  „Енергоконсулт” ЕООД  дава съгласие за бъдещо 

прехвърляне на дяловете си. С писмо вх.№ Е-ЗЛР-Л-57/17.02.2011г., „Ружица Уинд” ООД 

представя рамково споразумение, подписано на 29.03.2010г.  между   „Енергоконсулт” 

ЕООД и „Ефасек Ендженария е Системас” С.А., в което   „Енергоконсулт” ЕООД се 

задължава да продаде на   „Ефасек Ендженария е Системас” С.А., 225 (двеста двадесет и 

пет дяла) , представляващи 90% от всички дялове в проектното дружество „Ружица 

Уинд”ООД веднага след изпълнение на фаза „Готовност на строеж”, но не по-късно от 

15.08.2011г. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 1 и ал. 

3 от Закона за енергетиката и чл. 20 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката,  

 

        ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Издава на “Ружица Уинд” ООД “, 

със седалище и адрес на управление : Република България, гр. Стара Загора 6000, 

област Стара Загора, община Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 8, ет. 4, ап. 8, ЕИК 

200596837  

 

            лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за извършване на дейността 

“производство на електрическа енергия”, за срок от 25 (двадесет и пет) години, 

считано от датата на решението на ДКЕВР за разрешаване започване 

осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за изграждане 

на енергийния обект – Вятърен парк с обща инсталирана мощност от 40 MW, 

състоящ се от  16 броя ветрогенератори с единична мощност  2,5 MW, находящ се в 

землищата на селата  Ружица и Никола Козлево, община Никола Козлево и селата 

Лятно и Долина, община Каолиново, област Шумен, срок за изграждане на 

енергийния обект и срок за започване на лицензионната дейност, така както е 

посочено в лицензията - приложение към това решение. 

 

2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката одобрява на “Ружица Уинд” ООД“, бизнес план за периода 2012г. – 

2027 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

 

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

Върховния административен съд.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                     /АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ/ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                 /ЕМИЛИЯ САВЕВА/ 

 
 

 


