РЕШЕНИЕ
№ Пр-Л-353
от 30.12.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 30.12.2021 г., като разгледа заявление
с вх. № E-ЗЛР-ПР-134 от 12.11.2021 г. за прекратяване на лицензия № Л-353-01 от
21.02.2011 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ с
условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Ружица Уинд“ ЕООД, и
събраните данни от проведеното открито заседание на 22.12.2021 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-134 от 12.11.2021 г., подадено от „Ружица Уинд“ ЕООД, гр.
София, с искане за прекратяване на лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за извършване на
дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен
обект. Заявлението е подадено на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и
чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-E-301 от 19.11.2021 г. на председателя на КЕВР е създадена работна
група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията
към него, за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1267 от 07.12.2021 г., приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по протокол № 294 от 17.12.2021 г., т. 3, и публикуван на интернет страницата на
Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 22.12.2021 г. е
проведено открито заседание от разстояние, на основание решение по Протокол № 175 от
05.08.2020 г., т. 8, на което е поканен да вземе участие упълномощен представител на
„Ружица Уинд“ ЕООД. Същият с писмо № Е-ЗЛР-ПР-134 от 21.12.2021 г. уведомява
Комисията, че дружеството няма възражения по фактите, обстоятелствата и изводите,
отразени в приетия доклад.
Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване Комисията установи следните факти и произтичащите от тях
изводи:
С Решение № Л-353 от 21.02.2011 г. Комисията е издала на „Ружица Уинд“ ЕООД
лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за извършване на дейността „производство на
електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на решението
на Комисията за разрешаване осъществяването на лицензионната дейност, като е определила
условията за изграждане на ветроенергиен парк „Ружица Уинд“ и срока за започване на
лицензионната дейност, както е посочено в лицензията.
Със същото решение Комисията, на основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за
лицензиране на дейностите в енергетиката (отм.) е одобрила на „Ружица Уинд“ ЕООД
бизнес план и финансов модел за период от 15 години (2012 г. – 2027 г.).
Съгласно инвестиционния проект е било предвидено изграждане на вятърен парк с
16 броя ветрогенератори с единична мощност 2,5 MW, обща инсталирана мощност 40 MW.
Инвестиционният проект е предвиждал изграждане на вятърен парк (ВЕП „Ружица Уинд“),
находящ се в землищата на с. Лятно и с. Долина, община Каолиново, област Шумен и в
землищата на с. Ружица и с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен, като
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обектът да бъде разположен върху шестнадесет поземлени имота, в които ще бъдат
монтирани ветрогенераторите и един поземлен имот, предназначен за изграждане на
повишаваща подстанция на енергийния обект. За наличието на вещни права върху
поземлените имоти, влизащи в обхвата на ветроенергийния парк, са били представени
следните документи:
1. Нотариални актове за покупко-продажба за имоти:
- № 021013, № 018075, № 018034, № 018077, № 016066, № 016064 и № 016068,
находящи се в землището на с. Ружица, община Никола Козлево, област Шумен;
- № 017037 и № 019003, находящи се в землището на с. Лятно, община Каолиново,
област Шумен;
- № 020033, № 020035, № 020037 и № 020031, находящи се в землището на
с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен;
2. Нотариални актове за учредено вещно право на строеж за следните имоти:
- № 018074 и № 043006, находящи се в землището на с. Ружица, община Никола
Козлево, област Шумен;
- № 015102 и № 015091, находящи се в землището на с. Долина, община Каолиново,
област Шумен;
Общата площ на имотите, върху които е предвидено да се реализира проектът е
210,368 дка, като използваемата площ е само 16,500 дка, за които е променен начинът на
трайно ползване на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Изграждането на подстанция е следвало да се осъществи в част от поземлен имот
№ 019003, с площ от 8 000 m2, за който има одобрен със Заповед № РД-236 от
03.11.2009 г. на кмета на община Каолиново подробен устройствен план – план за
застрояване и парцеларен план.
Срокът за изграждане и въвеждане в експлоатация на ветроенергийния парк е бил
предвиден до октомври 2012 г.
„Ружица Уинд“ ЕООД е мотивирало искането си за прекратяване на издадената
лицензия с отпаднал инвестиционен интерес и невъзможност за изграждането на енергийния
обект, поради което не е започнало да осъществява лицензионна дейност. Съгласно
сключения между „Ружица Уинд“ ЕООД и „Национална електрическа компания“ ЕАД
Договор за присъединяване на производител на електрическа енергия към преносната
електрическа мрежа № 12ЕП-Х19АО13 от 31.01.2012 г., в срок до 30.06.2013 г. дружеството
следва да изгради и въведе в експлоатация енергийния обект - вятърна електрическа
централа, подстанцията към него, както и съоръженията за присъединяване. Този договор е
прекратен поради изтичане на срока му, без да бъде реализирано строителството на
енергийния обект и на присъединителните съоръжения към него. С оглед невъзможността за
осъществяване на лицензионната дейност, „Ружица Уинд“ ЕООД желае да прекрати
действието на издадената лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за дейността „производство
на електрическа енергия“.
Строителството на вятърната електрическа централа и на присъединителните
съоръжения към нея не е започнало. Видно от Разрешение за строеж № 8 от 17.05.2011 г.,
издадено от главния архитект на община Никола Козлево, област Шумен и Разрешение за
строеж № 21 от 29.06.2011 г., издадено от главния архитект на община Каолиново, същите са
загубили правното си действие на основание чл. 153, ал. 2 от Закона за устройство на
територията, поради неупражняване на правото на строеж в посочения в тях срок.
Представен е и Протокол от 03.11.2021 г., видно от който едноличният собственик на
капитала на „Ружица Уинд“ ЕООД – „ЕМ ДЖИ АЙ КАПИТАЛ, СГПС, С.А. е взел решение
за одобряване на заявление за прекратяване на издадената лицензия № Л-263-01 от
17.03.2008 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, поради
невъзможност на дружеството да извършва лицензионната си дейност и изтичане на срока на
всички получени до момента разрешения за изграждането на вятърната централа.
Енергийният обект не е изграден и съответно лицензионната дейност не е
упражнявана, което е видно и от размера на лицензионните такси, заплатени от дружеството,
изчислени на база 0 лв. приходи от дейността.
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Предвид факта, че строителството на обекта не е започнало, не е налице хипотезата
на чл. 72, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ, предвиждаща посочване на начина за разпореждане с
имуществото, чрез което се осъществява лицензионната дейност, или с незавършения обект,
ако е започнато строителството.
Във връзка с гореизложеното, искането на „Ружица Уинд“ ЕООД за прекратяване на
лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за извършване на дейността „производство на
електрическа енергия“ е допустимо и основателно, поради което лицензията следва да се
прекрати.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от
Закона за енергетиката, във връзка с чл. 70, ал. 1 и чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от
21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Прекратява лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за дейността „производство на
електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на
„Ружица Уинд“ ЕООД, с ЕИК: 200596837, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София, п. к. 1233, район Сердика, бул. „Сливница“
№ 141-143, бизнес център „Сливница“, ет. 2.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град
в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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