
 1 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел.:935 596 13, факс: 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ПП - 03 

от 07.05.2012 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 07.05.2012 г., като разгледа заявление  с вх. 

№ Е-ЗЛР-Л-25/11.04.2011 г., подадено от “Калин Еко Строй” ООД за издаване на 

лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на 

енергийния обект, както и писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-25/23.04.2012г. от “Калин Еко 

Строй” ООД, установи следното: 

 

Преписка № 27 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

25/11.04.2011 г., подадено от “Калин Еко Строй” ООД за издаване на лицензия за 

производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект на 

основание чл. 39, ал. 1, т.1 и ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 19, ал. 1 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

За проучването на постъпилите данни и документи и съдържащите се в тях 

обстоятелства, със заповед № З-Е-62/18.04.2011г. на Председателя на ДКЕВР е 

сформирана работна група. Работната група разгледа и анализира подаденото 

заявление, като на заявителя са изпратени писма с изх. № Е-ЗЛР-Л-25/18.04.2011г., № 

Е-ЗЛР-Л-25/06.07.2011г. и с изх. № Е-ЗЛР-Л-25/19.10.2011г.  за предоставяне на 

допълнителни данни и документи и в отговор дружеството с  писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-

25/05.05.2011г., № Е-ЗЛР-Л-25/19.09.2011г., № Е-ЗЛР-Л-25/11.10.2011г., № Е-ЗЛР-Л-

25/01.11.2011г., № Е-ЗЛР-Л-25/21.02.2012г. е представило част от изисканите 

документи. В резултат на събраните данни по преписката е установено, че заявителят 

не  е изпълнил изискванията на чл. 19, ал.4, т.5 от НЛДЕ за представяне на 

доказателства за  наличието на паричен ресурс и  доказателства за източниците на 

финансиране строителството на енергийния обект.  

 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-25/23.04.2012г. “Калин Еко Строй” ООД уведомява, че 

поради настъпили съществени изменения в законовата рамка, регулираща развитието 

на енергийни проекти от ВЕИ (приетият нов Закон за енергията от възобновяеми 

източници, обн. ДВ бр. 35 от 3 май 2011г.,изм. и доп. ДВ бр.29 от 10 май 2012г.) е 

забавен значително процеса на осигуряване финансирането на инвестиционния проект. 

Това обстоятелство е поставило дружеството в невъзможност да представи 

изискуемите документи съгласно НЛДЕ. От изложеното следва, че заявителят не е 

изпълнил условието по чл.19, ал.4, т. 5 от НЛДЕ и заявлението не съответства на 

нормативните изисквания за издаване на лицензия по чл. 40 от ЗЕ, във връзка с чл. 19 

от НЛДЕ.  

 

В посоченото по-горе писмо, с вх. № Е-ЗЛР-Л-25/23.04.2012г. “Калин Еко 

Строй” ООД заявява, че оттегля подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-25/11.04.2011 г. 

и моли производството по преписката  да бъде прекратено. 
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Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява 

производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в 

закон е предвидено друго. В конкретния случай не е налице законова забрана за 

прекратяване на производството.Съгласно чл. 56, ал. 3 от АПК за прекратяване на 

производството административният орган съобщава на страните по реда за съобщаване 

на акта, а разпоредбата на ал. 4 от същия член предвижда, че актът за прекратяване на 

производството може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 38, ал. 4, т. 2 от Устройствения 

правилник на ДКЕВР и на нейната администрация 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

 

Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. 

№ Е-ЗЛР-Л-25/23.04.2012г. “Калин Еко Строй” ООД, ЕИК 175168276, за издаване 

на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди 

изграждане на енергийния обект. 
 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  /Ангел Семерджиев/ 

  

      

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    /Емилия Савева/ 

 

 

 


