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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Пр-Л-374 

от 24.03.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 24.03.2022 г., като разгледа заявлениe  

с вх. № № E-ЗЛР-ПР-7 от 10.02.2022г. за прекратяване на лицензия за дейността  

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

подадено от „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД, и събраните данни от проведеното открито 

заседание на 16.03.2022 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-7 от 10.02.2022 г., подадено от „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД с 

искане за прекратяване на лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 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. 70, ал. 2, предл. второ от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Със Заповед № З-E-40 от 16.02.2022 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. С 

писмо с вх. № E-ЗЛР-ПР-7 от 22.02.2022 г. дружеството е представило допълнителна 

информация и документи. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-178 от 04.03.2023 г., приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по Протокол № 63 от 09.03.2022 г., т. 7, и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 

16.03.2022 г. е проведено открито заседание от разстояние на основание Решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8. 

В откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype дистанционно участие 

е взел упълномощеният представител на „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД. Същият не е 

направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното: 

С Решение № Л-374 от 09.01.2012 г. Комисията е издала на „Разлог Енерджи Парк“ 

ЕАД лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 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 за изграждане на енергийния обект – 

фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност 15 MW, находящ се в промишлената 

зона на гр. Разлог 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 „Разлог Енерджи Парк“ 

ЕАД бизнес план и финансов модел за период от 15 години (2011 г. – 2036 г.). 
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Съгласно инвестиционния проект е било предвидено изграждане на фотоволтаична 

централа (ФЕЦ), която да бъде разположена на територията на съществувалите в 

промишлената зона на гр. Разлог Комбинат за целулоза и хартия и Завод за дрожди. 

Общата площ, в която е следвало да бъде изградена ФЕЦ и да бъдат разположени 

необходимите за нормалната експлоатация сгради и съоръжения е 513 дка. Част от 

поземлените имоти, включени в тази територия, са били апортирани като непарична 

вноска в капитала на заявителя, а по отношение на останалите поземлени имоти 

наличието на вещни права е следвало да бъдат доказани при въвеждане в търговска 

експлоатация на енергийния обект. 

Съгласно одобрения график, строителството на обекта е предвидено да бъде 

извършено на шест етапа, като изграждането и въвеждането му в експлоатация да бъде 

осъществено в срок до месец октомври 2012 г. За осъществяване на проекта са избрани 

ефективни, устойчиви на външни влияния, фотоволтаични поликристални модули тип 

SРМ230-А-96 с максимална мощност – 230 Wр и номинално напрежение - 30,4 V, а 

инверторите, подходящи за конкретната конфигурация - модел SOLO 500, производство 

на IDS AG, с номинална мощност 500 kW. За целия парк са били предвидени общо 28 

броя безтрансформаторни централни инвертори, а ФЕЦ да бъде разделена на зони и 

произведената електрическа енергия да се преобразува и трансформира до 20 kV от 14 

броя трансформаторно-инверторни блока. 

Към заявлението за издаване на лицензията „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД е 

представило: Предварителен договор № ЕП-139/2011 г. за присъединяване на 

производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа на „НЕК“ 

ЕАД, като се предвижда проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

подстанция 110/20 kV, собственост на заявителя и Допълнително споразумение № 1 от 

15.08.2011 г. към предварителен договор № ЕП-139/2011 г., в което е посочено, че 

договорът влиза в сила от 08.04.2011 г. и се прекратява едновременно с подписването на 

договора за присъединяване или при условията на чл. 58 от Наредба № 6 за 

присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната 

и разпределителните електрически мрежи (отм.), като валидността на предварителния 

договор е две години. 

„Разлог Енерджи Парк“ ЕАД е посочило следните мотиви на искането за 

прекратяване на издадената лицензия: 

След издаване на лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г. изграждането на 

енергийния обект не е започвало и дружеството не е осъществявало лицензионна 

дейност, поради съществена промяна в националната регулаторната рамка, касаеща 

условията за подпомагане на производства от възобновяеми енергийни източници и 

значително намаляване на преференциалната цена на електрическата енергия, 

произведена от фотоволтаични електрически централи. 

С Решение № Ц-18 от 28.06.2011 г. по т. 15 Комисията е определила, считано от 

01.07.2011 г., преференциална цена за продажба на електрическа енергия, произведена от 

електрически централи с фотоволтаични модули над 200 kWp в размер на  

485,60 лв./МWh, без ДДС (приложима спрямо планирания тогава проект на 

дружеството, за който е издадена лицензията). 

Впоследствие, след издаването на лицензията на дружеството, с Решение № Ц-18 

от 28.06.2012 г., по т. 16 Комисията е определила, считано от 01.07.2012 г., 

преференциална цена за продажба на електрическа енергия, произведена от 

фотоволтаични електрически централи с инсталирана мощност над 10 000 kWp в размер 

на 236,26 лв./МWh, без ДДС. 

С оглед на същественото намаляване на преференциалната цена на 

електрическата енергия, осъществяването на проекта за изграждане на енергийния 

обект е станало икономически нецелесъобразно. 

Представен е и Протокол от 18.02.2022 г. на Съвета на директорите на „Разлог 

Енерджи Парк“ ЕАД, видно от който е взето решение за прекратяване на издадената 
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лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г. за дейността „производство на електрическа 

енергия“, поради съществена промяна в националната регулаторната рамка, в резултат на 

което изграждането на енергийния обект е икономически нецелесъобразно. 

Строителството на ФЕЦ и на присъединителните съоръжения към нея не е 

започнало. Енергийният обект не е изграден и съответно лицензионната дейност не е 

упражнявана, което е видно и от размера на лицензионните такси, определени на 

дружеството, изчислени на база 0 лв. приходи от дейността. 

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 „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД за 

прекратяване на лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 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-374-01 от 09.01.2012 г. за дейността „производство 

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

„Разлог Енерджи Парк“ ЕАД, с ЕИК: 201402477, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област София (столица), община Столична,  

п. к. 1592, гр. София, район Изгрев, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 7. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град  

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 

 

 

      ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          ЮЛИЯН МИТЕВ 

      (съгласно Заповед № 221/17.03.2022 г.) 

 


