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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Пр-Л-322 

от 10.06.2013 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

   на закрито заседание, проведено на 10.06.2013 г., като разгледа доклад вх.№ 

E-Дк-238/23.05..2013г. относно подадено заявление с вх. № Е-13-121-2/29.03.2013 г . от  

„ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД за прекратяване на лицензия 

№ Л-322-01/22.02.2010 г. за  дейността „производство на електрическа енергия“  с 

условие за изграждане на енергиен обект, събраните данни от проведеното на 

04.06.2013г. открито заседание по преписката, установи следното: 

       

Със заявление с вх. № Е-13-121-2/29.03.2013 г., подадено от „ЕЙ И ЕС СОЛАР 

БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД , дружеството е поискало прекратяване на лицензия № 

Л-322-01/22.02.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия” с условие за 

изграждане на енергийния обект на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ). 

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, 

работната група установи следното:  

           „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД  е титуляр на лицензия № Л-

322-01/22.02.2010 г., издадена от Комисията с Решение № Л-322 от  22.01.2010 г. на 

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

Раздел ІІ от Наредбата, 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 енергийня обект - фотоволтаичната 

централа „Св. Георги” с обща инсталирана мощност от 64 MW, находяща се в област 

Силистра, община Силистра, в землището на с. Полковник Ламбриново. 

             С Решение №  И1-Л-322 от  20.09.2010 г., ДКЕВР е изменила издадената лицензия 

по отношение на инсталираната мощност на енергииния обект - фотоволтаична централа 

„Св. Георги” от 64 MW на 80 MW. Крайната дата на започване на търговската 

експлоатация на централата с инсталирана мощност 80 MW е месец декември 2012 г. 

             С Решение № И2-Л-322 от 23.01.2012 г., ДКЕВР е изменила издадената лицензия 

по отношение на строителният график за изграждане на енергийния обект и седалището и 

адреса на управление на дружеството. Съгласно измененият строителен график, крайната 

дата на започване на търговската експлоатация на централата „Св.Георги” с инсталирана 

мощност 80 MW е месец януари 2013 г. 

             С подаденото на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 70, ал. 2 и чл. 

71, ал. 1, т. 6 от Наредбата заявление, „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” 

ЕАД  е инициирало образуването на административното производство по прекратяване на 

лицензията.  Заявителят е обосновал искането си, като посочва че към момента липсва 

изграден енергиен обект и видно от разпоредбата на чл. 71, ал. 1, т. 6 от Наредбата, когато 

лицензиантът не упражнява лицензионната дейност за период повече от една година, това 

се явява самостоятелно правно основание за прекратяване на издадената лицензия. 

            От представените документи към подаденото заявление е видно, че „ЕЙ И ЕС 

СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД  не е изградил фотоволтаичната централа, като 
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включително не е налице незавършен обект на строителство, съответно не е 

осъществявало лицензионна дейност за период повече от една година.  

             На проведеното открито заседание на 04.06.2013г. представителите на дружеството 

заявяват, че приемат отразените в доклада факти и обстоятелства без възражение. 

             Въз основа на гореизложеното и предвид подаденото заявление с вх. № Е-13-121-

2/29.003.2013 г. от „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД, няма правни 

пречки за прекратяване на издадената лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект”. 

 

            Предвид гореизложеното и на основание  чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 6 и чл.70, ал.1 от Наредбата №3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

  

           Прекратява лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г. за  дейността „производство на 

електрическа енергия“  с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „ЕЙ 

И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД , ЕИК: 202020021, със седалище и 

адрес на управление:  Република България, гр. София 1000, Район „Оборище“, 

ул.“Бачо Киро“№8, ет.2.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Анжела Тонева) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

            ( Емилия Савева) 

 

 

 

 

 
 


