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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-205 
от 13.07.2006 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 13.07.2006 г., след преглед на приложените документи  по 
преписка № 4/2006 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2/ 07.02.2006 г. на 
“Калиакра Уинд Пауър” АД за издаване на лицензия за производство на 
електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект и събраните данни 
от проведеното на 22.05.2006 г. открито заседание по преписката, установи 
следното: 
 

“Калиакра Уинд Пауър” АД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2/ 07.02.2006 г. 
с искане 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). 

Предмет на представения от заявителя идеен проект е изграждането на 
ветроенергиен парк „Калиакра” с основно предназначение производство на 
електрическа енергия чрез използване силата на вятъра. Проектът предвижда 
изграждането на 33 ветрогенератора с номинална мощност 1 MW, на собствена 
подстанция 110/20 kV и на присъединителен електропровод 110 kV от подстанция 
“Каварна” до подстанцията 110/20 kV на производителя. 

Срокът на лицензията за производство на електрическа енергия, за който 
кандидатства “Калиакра Уинд Пауър” АД е 20 (двадесет) години. Заявителят е 
обосновал искането с проектния срок на експлоатация на вятърните турбини, който е 20 
години.  

 След разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието 
с критериите за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия преди 
изграждане на енергийния обект съгласно чл. 40 от ЗЕ, чл. 19 и чл. 20 от Наредбата за 
лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата), ДКЕВР счита, че 
предложението на “Калиакра Уинд Пауър” АД за изграждане на вятърна 
електроцентрала „Калиакра” съответства на правните и техническите изисквания за 
издаване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на 
енергийния обект. 

Относно изискването за наличие на финансови възможности на заявителя за 
изграждане на енергийния обект по чл. 20, ал. 1 от Наредбата, видно от приложените по 
преписката документи, финансирането на Проекта ще се осигурява чрез собствен 
капитал - 30% и заемни средства - 70%. За осигуряване на заемните средства е 
предвидено сключването на договор за кредит с Японската банка за международно 
сътрудничество.  

Като доказателство за осигуреността на финансирането са представени писма от 
20.05.2005 г. и 03.02.2006 г. от Японската банка за международно сътрудничество. В 



 2

писмото от 03.02.2006 г. банката изразява желание да осигури финансова подкрепа на 
Проекта, но окончателното решение относно отпускането на кредит ще бъде взето въз 
основа на завършване на детайлното проучване. 

Очакваните резултати от дейността производство на електрическа енергия 
съгласно финансовите прогнози на “Калиакра Уинд Пауър” АД за периода на 
представения бизнес план показват тенденция към трайно присъствие и утвърждаване 
на дружеството на енергийния пазар. 

“Калиакра Уинд Пауър” АД очаква да реализира положителни финансови 
резултати от дейността по лицензията, като за постигането им ще се разчита на 
постоянното повишаване на показателите за рентабилност и ефективност на разходите.  

Финансовите показатели, изчислени на база общата балансова структура за 
периода на бизнес плана са индикатор за плавно подобряване на финансовата 
сигурност, прогнозирана от дружеството, а именно: намалява дела на дълготрайните 
активи, финансирани чрез привлечен капитал и се подобрява възможността за 
покриване на дългосрочните и краткосрочните задължения със собствени капиталови 
източници. 

Реализирането на прогнозните резултати е свързано с осъществяване на 
предвидената инвестиционна програма, респективно с осигуряване на финансирането 
на проекта в размера и с параметрите, заложени в бизнес плана на дружеството.  

Поради  това, че една част от законовите изисквания за издаване на лицензия за 
производство на електрическа енергия преди изграждане енергийния обект са 
изпълнени, а други –осигуряване на достатъчно средства за изпълнение на проекта е 
вероятно да бъдат изпълнени, ДКЕВР счита, че може да  вземе решение по искането на 
“Калиакра Уинд Пауър” АД под условие. Условието в решението за издаване на 
лицензия за осъществяване на дейността “производство на електрическа енергия” е 
заявителят да представи доказателства пред ДКЕВР за окончателното осигуряване на 
финансирането на проекта за изграждане на вятърна електроцентрала “Калиакра”.  

Относно искането на “Калиакра Уинд Пауър” АД срокът на лицензията за 
извършване на дейността “производство на електрическа енергия” от вятърна 
електроцентрала „Калиакра” да бъде 20 години, ДКЕВР счита, че искането е 
обосновано с оглед продължителността на експлоатационния срок на вятърните 
турбини. 
 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 1 
във връзка с чл. 39, 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: 

 
 
Издава, след представяне на доказателства за окончателното 

осигуряване на финансирането на проекта за изграждане на вятърна 
електроцентрала „Калиакра” на „Калиакра Уинд Пауър” АД,  
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със  седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район 
„Подуяне”, кв. “Хаджи Димитър”, бл. 69, вх. Д, ет. 8, ап. 104, данъчен номер 
4220180110, БУЛСТАТ 131562771, регистрирано с решение по ф. д. № 13125/2005 г. по 
описа на Софийски градски съд, вписано в Регистъра за търговски дружества под № 
98955, том 1321, стр. 149, 

 
лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа 

енергия” за срок от 20 (двадесет) години, считано от датата на решението на 
комисията за разрешаване осъществяването на лицензионната дейност, 
като определя условията за изграждане на вятърна електроцентрала 
„Калиакра” и срока за започване на лицензионната дейност, както е 
посочено в лицензия № Л-205-01/13.07.2006 г. – приложение и неразделна 
част от това решение. 

 
 
 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок 

пред Върховния административен съд.  
 
 

 


