
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Пр-Л-276 

от 08.05.2020 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 08.05.2020 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

337 от 16.04.2020 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на 

„Финауто“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния 

обект и събраните данни от проведеното на 30.04.2020 г. открито заседание по 

преписката, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 27.03.2020 г. на „Финауто“ ЕООД за прекратяване на 

лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия” 

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

енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. второ от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в 

заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-45 

от 01.04.2020 г. на председателя на КЕВР.  

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-337 от 16.04.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по 
Протокол № 86 от 24.04.2020 г.,  т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 30.04.2020 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на което e взел 

участие представител на заявителя. Последният е посочил, че освен техническата грешка, 

няма възражения по доклада и изразява съгласието си с констатациите и заключението по 

него. 

 След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

„Финауто“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ преди изграждане на енергийния обект за срок от 

35 (тридесет и пет) години. Видно от служебно направената справка от Търговския 

регистър на Република България, правно-организационната форма на „Финауто“ ЕООД е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 131316620, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Бели брези“, ул. „Дойран“ №15, 

вх. Б, ет. 4, ап. 9. 

Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензията поради 

обстоятелството, че дружеството не е започвало да извършва лицензионната дейност. 



Централата, чрез която трябва да осъществява лицензионната дейност, МВЕЦ 

„Поточница“, не е построена, тъй като в хода на процедурата, инициирана през 2013 г. за 

изменение и удължаване на срока на валидност на разрешение за водовземане № 

301047/21.10.2005 г., издадено от Басейнова дирекция Пловдив, е било изискано 

провеждане на процедура за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС от 

РИОСВ Хасково. РИОСВ Хасково издава Решение № ХА-33-ПР/2014, определящо, че не е 

необходимо извършването на ОВОС за строителството на МВЕЦ „Поточница“. Това 

Решение е обжалвано пред Министерството на околната среда и водите и пред съда от 

екологични организации. След поредица от решения и обжалвания от заинтересованите 

страни, РИОСВ Хасково е издала Решение ХА-22-П/2014 от 29.10.2014 г., с което 

прекратява процедурата, поради недопустимост на заявеното инвестиционно предложение 

„Изграждане на МВЕЦ „Поточница““с режима на дейностите в защитена зона, съгласно 

Становище по екологична оценка № 1-2/2012 на министъра на околната среда и водите. 

Във връзка с подаденото заявление и на основание чл. 74, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията 

служебно следва да провери дали прекратяването на лицензионната дейност може да 

доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия 

или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. 

С оглед всичко гореизложено се обоснова извод, че не са налице обстоятелства, 

вследствие на които прекратяването на лицензионната дейност би могло да доведе до 

нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия или до 

възникване на опасност за националната сигурност и обществения ред. В тази връзка и на 

основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 70, ал. 2, предл. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, 

Комисията счита, че не са налице пречки лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. да бъде 

прекратена. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 

1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 2 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Прекратява лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект, издадена на 

„Финауто“ ЕООД, с ЕИК № 131316620, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район Красно село, ж.к. „Бели брези“, ул. „Дойран“ №15, вх. Б, ет. 4, ап. 9. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


