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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  Пр-Л-337 

от 08.04.2013 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 08.04.2013 г., като разгледа доклад вх.№Е-

Дк- 81/12.03.2013г. относно подадено заявление с № Е-ЗЛР-ПР-97/13.12.2012 г.от „В. 

Пауър” ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-337-01/30.08.2010 г. за  дейността 

„производство на електрическа енергия“, събраните данни от проведеното на 

26.03.2013г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-97/13.12.2012 г., подадено от „В. Пауър” ЕООД 

дружеството е поискало прекратяване на издадената му лицензия № Л-337-01/30.08.2010 г. 

за  дейността „производство на електрическа енергия“  с условие за изграждане на 

енергиен обект на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, е 

установено следното:  

С Решение № Л- 337 от 30.08.2010  г. Комисията е издала на „В. Пауър” ООД 

лицензия № Л-337-01/30.08.2010 г. за извършване на дейността “производство на 

електрическа енергия”, за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на 

разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като са определени 

условията за изграждане на енергийния обект - вятърна електрическа централа 

„Милковица” с обща мощност от 80 MW, находяща се в землището на с. Милковица, с. 

Шияково и с. Леново, община Гулянци, област Плевен. В издадената на дружеството 

лицензия се предвижда централата да бъде въведена в експлоатация на два етапа. През 

първият етап  предвижда въвеждането в експлоатация на 40 MW, като срока за изпълнение 

емесец октомври 2011 г., а за втория етап въвеждането в експлоатация на останалите 40 

MW , което е предвидено да бъде през месец август 2012 г. 

С подаденото на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 66, ал. 2от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) заявление,„В. Пауър” 

ЕООД само е инициирало образуването на административното производство по 

прекратяване на лицензията. С писмо, изх.№ Е-ЗЛР-ПР-97/13.12.2012г., от дружеството е 

изискано да представи: 

- заявление подписано от представители на дружеството – съгласно вписания начин 

на представителство в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и чл. 15, ал. 1 

от учредителния акт на дружеството. 

- решение на едноличния собственик на капитала по смисъла на чл.10, т. 7 от 

Устава на дружеството. 

С заявление с вх.№ Е-ЗЛР-ПР-2/07.01.2013г., дружеството е представило 

изисканите документи. 

Видно от справка в търговския регистър, правно-организационната форма на 

дружеството е променена и понастоящем то е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с едноличен собственик на капитала „М.В. УиндПауър” ООД, с ЕИК 

201615112. „В. Пауър” ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията при Министерството на правосъдието с ЕИК: 200268235, със седалище и 

адрес на управление:  Република България, гр. София 1618, район „ Витоша“, ж.к.“ 
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Манастирски ливади-запад“, ул.“ Бяло поле“ № 3, ет. 2, ап. 4. Дружеството има вписани 

шестима управители, разделени съгласно Учредителния акт на две групи, като се 

представлява, винаги от двама Управители – по един от всяка група.  

Заявителят е обосновал искането си за прекратяваненалицензиятас 

обстоятелството, че съгласно  писмо изх. №26-296-8/10.07.2012г. на „НЕК” ЕАД, обект 

„ВП Милковица” може да бъде присъединен към електропреносната мрежа през месец 

декември 2017г. Отлагането на реализацията на проекта, по причини извън дружеството, 

налага преразглеждане на всички финансови разходи за проекта в периода до 2017 година, 

включително такси, платими към ДКЕВР, след получаване на лицензията. Този вид 

плащания са в значителен размер и е нецелесъобразно тяхното поддържане, още повече, 

че таксите отчитат строителни дейности, които реално не се извършват поради 

ограничения наложени от държавни компании.В допълнение към обосновката на 

дружеството за прекратяване на лицензията е и липсата на обективни критерии за оценка 

финансовата устойчивост на проекта към новата дата на присъединяване. 

Предвид изложеното и с оглед  откритото по искане на лицензианта производство се 

налага изводът, че не съществуват правни пречки лицензия № Л-337-01/30.08.2010 г., 

издадена на „В. Пауър” ЕООД за дейността „производство на електрическа енергия“  с 

условие за изграждане на енергиен обект да бъде прекратена. 

 

 

Предвидгореизложеното и на основаниечл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетикатавъввръзка с чл. 71, ал. 1, т. 2и чл.70, ал.1 от Наредбата за лицензиране 

на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

  

Прекратява лицензия № Л-337-01/30.08.2010 г.задейността„производство на 

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

Пауър” ЕООД, ЕИК: 200268235, със седалище и адрес на управление:  Република 

България, гр. София 1618, Район „ Витоша“, ж.к.“ Манастирски ливади-запад“, ул.“ 

Бяло поле“ № 3, ет. 2, ап. 4. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                    (Евгения Харитонова) 

 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                            ( ЕмилияСавева) 

 

 

 

 

 
 


