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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 

 

                          

РЕ Ш Е Н И Е 
 

№ - О1-Л-265 

от 11.07.2011 г. 

            

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 11.07.2011 г., като разгледа доклад вх.  

№ Е-Дк-347/06.072011 г. с предложение за откриване на процедура за отнемане на 

лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия”, с условие за изграждане на енергийния обект, издадена на  

„ЕН КО ГЕН” АД, гр. Русе  и акт за установяване на административно нарушение  

№ 2 от 26.05.2011 г., установи следното: 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) е издала 

на „ЕН КО ГЕН” АД, със седалище и адрес на управление: община Русе, град Русе, бул. 

„Скобелев” № 46, вх. А лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия” (лицензия), с условие за изграждане на енергийния 

обект, като срокът за изграждането е 01 февруари 2010 г.. Със свое решение  

№И1-Л-265/26.10.2009 г., ДКЕВР е изменила издадената лицензия, като е удължила срока 

за изграждане на енергийния обект до 22.12.2010 г. Така определеният срок е изтекъл, но 

енергийният обект не е бил въведен в търговска експлоатация. Със заявление с вх.  

№ Е-ЗЛР-И-58/10.11.2010 г., по което е образувана преписка № 60/2010 г., лицензиантът е 

поискал от ДКЕВР изменение на лицензията, чрез ново удължаване срока за изграждане 

на обекта – до 01.12.2011 г. С решение № ОИ-Л-265/21.03.2011 г. ДКЕВР е отказала 

удължаване на срока и процедурата по изменение на лицензията е била прекратена. 

В изпълнение на заповед на председателя на ДКЕВР №3-Е-40/23.03.2011 г. (изменена 

със заповед №3-Е-63/18.04.2011 г.), е извършена извънредна проверка, относно 

изпълнение условията на лицензията, свързани със срока за изграждане на енергийния 

обект. За резултатите от проверката е изготвен констативен протокол  

№ 01-02-002/08.04.2011 г. (констативен протокол) и е съставен Акт за административно 

нарушение № 2 от 26.05.2011 г. (акт) на „ЕН КО ГЕН” АД, със седалище и адрес на 

управление: Област: Русе, община Русе, град Русе, п.код 7000, ул. „Скобелев” № 46,  

ЕИК 117681013, представлявано от изпълнителен директор Урлу Селим Синджо. Актът е 

съставен в отсъствие на представител на „ЕН КО ГЕН” АД, след изпратена писмена 

покана с изх. № Е-14-54-6/16.05.2011 г.   

Актът е съставен въз основа на констативния протокол за това, че: 

„ЕН КО ГЕН” АД, гр. Русе в срока до 22 декември 2010 г.,  след влизане в сила на  

лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. (изменена с решение №И1-Л-265/26.10.2009 г. на 

ДКЕВР) за производство на електрическа и топлинна енергия, не е изградил енергийния 

обект – „Когенерационна газова инсталация (КГИ) с обща електрическа мощност  

17,10 MW, топлинна мощност 12,81 MW, в т.ч. топлинна мощност – пара 7,02 MW и 

топлинна мощност – гореща вода 5,79 MW” и не го е въвел в експлоатация, с което не е 

изпълнил условията по т. 3.3. и т. 5.1.1. от издадената лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. 

Съгласно т. 3.3. от лицензията срокът за изграждане на енерийния обект е до  

22 декември 2010 г., а съгласно т. 5.1.1.от лицензията през срока, определен в т. 3.3. 

лицензиантът е длъжен да изгради централата в съответствие с описанието на проекта, 
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проектните и други условия, посочени в идейния проект и графика за изграждане на 

обекта (Приложение №1), както и с финансовия модел към бизнес плана (Приложение 

№3). 

С това  деяние лицензиантът е осъществил състава на чл. 206, ал. 1 от Закона за 

енергетиката, за което предвиденото наказание е имуществена санкция от 20 000 до 

1 000 000 лева. 

Екземпляр от акта е изпратен на лицензианта и е получен на 27.05.2011 г. срещу 

разписка. В законоустановения срок е постъпило възражение с вх. № Е-14-54-6/31.05.2011 

г. от г-н Урлу Селим Синджо, в което се казва, че на  05.05.2011 г. в Търговския регистър е 

вписана промяна в управителните органи на дружеството, в резултат на която той е бил 

освободен от съвета на директорите и от длъжността изпълнителен директор. 

Електронна справка в Търговския регистър показа, че на 05.05.2011 г. по партидата 

на „ЕН КО ГЕН” АД действително е вписана промяна в седалището и адреса на 

управление  - от област: Русе, община Русе, град Русе, п.код 7000, ул. „Скобелев” № 46 на 

област Варна, община Провадия, село Житница, п. код 9278, ул. "Цар Калоян" № 3, както 

и по отношение на лицето, което представлява дружеството  -  заличен е като 

изпълнителен директор Урлу Селим Синджо и е вписан нов изпълнителен директор - 

Мартин Паскалев Димитров. 

В т. 5.6.5. от Лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за „производство на електрическа и 

топлинна енергия”, издадена на „ЕН КО ГЕН” АД е записано, че  „Лицензиантът е 

длъжен да извести писмено Комисията, като приложи и съответните документи, в 

седемдневен срок от всяка промяна на обстоятелства, свързани с правния му статут, и 

други обстоятелства, подлежащи на вписване в лицензионния регистър на комисията”, а 

в т. 5.6.6., че „Лицензиантът уведомява писмено Комисията при промяна на 

упълномощения представител, който го представлява в отношенията му с Комисията, 

като посочва данните на новия представител”. 

Следователно, съгласно условията на лицензията, лицензиантът е бил задължен в  

7-дневен срок от вписване на съответната промяна в Търговския регистър да  уведоми 

комисията, като представи и съответните документи. В случая това не е направено, с което 

са нарушени условията на т. 5.6.5. и т. 5.6.6. от лицензията. 

 

С писмо изх. № Е-14-54-10/21.06.2011 г., новият изпълнителен директор на  „ЕН КО 

ГЕН” ЕАД Мартин Паскалев Димитров е бил уведомен, че е необходимо да се яви в 

ДКЕВР за да бъде предявен акт за установяване на административно нарушение № 2 от 

26.05.2011 г., както и за да бъде съставен акт за нарушаване условията на т. 5.6.6 и 5.6.6 от 

Лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за „производство на електрическа и топлинна 

енергия”, издадена на „ЕН КО ГЕН” АД. Писмото е адресирано до Мартин Паскалев 

Димитров на адреса на дружеството - област Варна, община Провадия, село Житница, п. 

код 9278, ул. "Цар Калоян" № 3. Изпратено е чрез „Български пощи” ЕАД с обратна 

разписка № R PS 1040 014KWY 5 и на 28.06.2011 г. е върнато невръчено с отбелязване 

„Получателят се е преместил на друг адрес”. След извършена електронна справка в 

Търговския регистър се установи, че няма промяна в седалището и адреса на управление, 

както и в представителството на „ЕН КО ГЕН” ЕАД, като последната вписана промяна в  

тези обстоятелства е от 05.05.2011 г. 
Съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗАНН „Когато актът е съставен в отсъствие на 

нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава – на 

общинската администрация по местоживеене на нарушителя за предявяване и 

подписване. Актът се предявява и подписва не по-късно от седем дни от получаването и 

се връща незабавно.”, а съгласно ал. 5 „При подписване на акта на нарушителя се връчва 

препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване.”. 

На това основание екземпляр от акта ще бъде изпратен на кмета на община Провадия 

за предявяване по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН. 

Хипотезите, в които може да бъде отнета издадена лицензия са изброени 



 3 

изчерпателно в чл. 59, ал. 1 до ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ), като в ал. 1, т. 2 е 

посочено – „когато лицензиантът не изпълнява или нарушава задълженията си по 

издадената лицензия”. 

Съгласно чл. 71, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ) процедура за отнемане на издадена лицензия се открива с решение на комисията в 

случаите по чл. 59 ЗЕ, а съгласно ал. 2, т. 1 „процедурата може да бъде открита от 

комисията при наличие на съставен акт за установяване на съответното нарушение”. 

Следователно достатъчно  условие , за да бъде открита процедурата за отнемане на 

лицензията е наличието на съставен акт за административно нарушение.  

В случая има съставен АУАН № 02/26.05.2011 г. на лицензианта –  

„ЕН КО ГЕН” АД и следователно условието на чл. 71, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ е налице.  

 

Разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от НЛДЕ изисква с решението за откриване на 

процедурата по отнемане на лицензия, на лицензианта да бъде даден срок за 

преустановяване на нарушението. От извършената извънредна проверка и събраните 

писмени доказателства  за извършените дейности във връзка с изграждането на енергийния 

обект може да се направи извода, че лицензиантът няма никаква готовност да изгради 

обекта. Цялата събрана информация доказва, че лицензиантът няма финансови и 

технически възможности за изграждане на енергийния обект и с оглед на това следва да 

му бъде даден кратък срок за преустановяване на нарушенията.  

На основание чл. 71, ал. 3 от НЛДЕ решението за откриване на процедурата за 

отнемане на лицензията не подлежи на обжалване. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1, т. 2 от Закона за 
енергетиката и чл. 71, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за лицензиране 
на дейностите в енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

                                                      

                                                         Р Е Ш И: 

1. Открива процедура за отнемане на издадената на “ЕН КО ГЕН” АД лицензия 
№ Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна 
енергия”. 

2. Дава срок на "ЕН КО ГЕН" ЕАД до 15.09.2011 г., да отстрани установените с 

АУАН № 1/26.05.2011 г. нарушения на условията на лицензия № Л-265-03/14.04.2008 

г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”.  

3. Насрочва на 20.09.2011 г. от 10.00 ч. открито заседание за 

отнемане на издадената на "ЕН КО ГЕН" АД лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” 

 

Решението не подлежи на обжалване. 

 

 

                                                          

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                       (Ангел Семерджиев) 

 

                                                          ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                  (Емилия Савева) 

 


