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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ О-029 

от  13.06.2011 г. 

 

   ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание на 13.06.2011 г., след преглед на приложените 

документи  по преписка № 85/2009 г.,  образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

91/28.12.2009г. от „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД за издаване на лицензия за 

дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на 

енергийния обект от възобновяем енергиен източник – горска биомаса, на доклад 

вх. № Е-Дк-449/30.11.2010 г. и събраните данни от проведеното на 14.12.2010 г. 

открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Преписка № 85 от 2009 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91/ 

28.12.2009 г. на  „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД 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). 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността “производство на  електрическа енергия ” комисията, по силата на чл. 40, ал. 

1, т. 1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови възможности, 

материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

          „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон (ТЗ). Заявителят първоначално е вписан с Решение № 

8412/12.10.2007г.  в търговския регистър при Пловдивския окръжен съд като дружество 

с ограничена отговорност със  съдружници: 

- Жозе Мигел Лупи Алвиш Каетану, притежаващ 30 дяла с номинална стойност от 1000 

(хиляда) лв. всеки; 

-  Жоау Мануел де Карвальо де Орташ Калдейра, притежаващ 10 с номинална стойност 

от 1000 (хиляда) лв. всеки; 

- Никола Стефанов Пърликов, притежаващ 10 с номинална стойност от 1000 (хиляда) 

лв. всеки и с капитал 50 000 (петдесет хиляди) лв., който е внесен в размер от 35 000 

(тридесет и пет хиляди) лв.  

           С решение на Общото събрание на дружеството от 13.02.2009г. се одобрява 

прехвърлянето на 10 дружествени дяла с номинална стойност 1000 (хиляда) лв. всеки, 

съставляващи 20% от капитала на „Мейп Дивелъпмънт” ООД от Никола Стефанов 

Пърликов на Жоау Мануел де Карвальо де Орташ Калдейра и се освобождава Никола 

Стефанов Пърликов от длъжността управител. 

           Към момента на подаване на заявлението, видно от представеното удостоверение 

изх. № 20091221103629/21.12.2009г., издадено от Агенцията по вписванията при 

Министерството на правосъдието, заявителят е дружество с ограничена отговорност по 

смисъла на чл. 113 от ТЗ със седалище и адрес на управление: България, област София, 
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община Столична, гр.София 1421, район Лозенец, ул. «Цветна градина”№  1, вх. Б, ет. 

4, ап. 30, с ЕИК 160122508. След направена служебна справка в Търговския регистър се 

установи, че към настоящия момент по партидата на дружеството са вписани следните 

обстоятелства: На 23.03.2010г. е сключен договор за покупко-продажба на дружествени 

дялове с нотариално заверени подписи между Жозе Мигел Лупи Алвеш Каетану, 

притежаващ лична карта № 6200723, изд. на 23.01.2005г. в Лисабон от служба по 

гражданска самоличност,  като продавач и Жоаул Мануел де Карвальо де Орташ 

Калдейра, с лична карта № 4313020, изд. на 25.01.2002г. в Каштелу Бранко от служба 

по гражданска самоличност, като купувач. Продавачът се представлява от Жоаул 

Мануел де Карвальо де Орташ Калдейра по силата на пълномощно от 04.02.2010г., 

заверено с апостил № 1625-2010/17.02.2010г. на Главната прокуратура на Република 

Португалия, с което пълномощно е изрично упълномощен да договаря сам със себе си. 

По силата на сключения договор продавачът прехвърля на купувача своите 30 

дружествени дяла с номинална стойност 1000 (хиляда) лв. всеки, съставляващи 60 % от 

капитала на „Мейп Дивелпмънт” ООД срещу цената от 21 000 (двадесет и една хиляди) 

лв., като по този начин Жоаул Мануел де Карвальо де Орташ Калдейра, купувачът, 

придобива всички дялове в посоченото търговско дружество. На основание чл. 147, ал. 

2 във връзка с чл. 137, ал. 1 от ТЗ на 23.03.2010г. Жоаул Мануел де Карвальо де Орташ 

Калдейра в качеството си на едноличен собственик на капитала взима решението 

„Мейп Дивелъпмънт” ООД да продължи дейността си като еднолично дружество с 

ограничена отговорност и приема учредителен акт. 

           Следователно  „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД  отговоря на изискванията на чл. 40, 

ал. 1 от ЗЕ . 

        Предметът на дейност на дружеството е:  „покупка на стоки или други вещи с 

цел да ги препродаде в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на 

стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, 

предприемачески, комисионни, спедиционни и превозни сделки и дейности, складови 

сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, 

импресарски или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане или управление на 

недвижими имоти с цел продажба, лизинг, маркетинг, производство на стоки и 

предоставяне на услуги, вътрешна и външнотърговска дейност и осъществяване на 

всички други дейности и услуги, незабранени от закона”. 

           Капиталът на дружеството е в размер на 50 000  (петдесет хиляди) лева, разделен 

на 50 дяла, всеки от които е с номинална стойност 1000 (хиляда) лева, които дялове 

принадлежат на едноличния собственик на капитала Жоаул Мануел де Карвальо де 

Орташ Калдейра. Внесени са 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева от записания капитал. 

По отношение дяловете няма вписани особени условия за тяхното прехвърляне и 

съгласно чл. 5.2 от учредителния акт на дружеството се прехвърлят свободно по волята 

на едноличния собственик на капитала, без ограничения или условия, при спазване на 

изискванията на действащото законодателство. 

          Дружеството – заявител за издаване на лицензия по ЗЕ се управлява и 

представлява лично от едноличния собственик на капитала Жоаул Мануел де Карвальо 

де Орташ Калдейра, гражданин на Португалия, роден на 23.04.1960г., притежаващ 

лична карта № 4313020, изд. на 25.01.2002г. в Каштелу Бранко от служба по 

гражданска самоличност. 

         Видно от представените от управителя Жоаул Мануел де Карвальо де Орташ 

Калдейра  декларации, същият  не е лишен от правото да упражнява търговска дейност 

и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 

стопанството. От представените декларации и справка в Търговския регистър е видно, 

че представляваното от него дружество не е в производство по несъстоятелност; не е в 
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ликвидация, няма отнета лицензия за дейността, за която е подавало заявление в 

ДКЕВР; няма издаден акт от комисията - отказ на лицензия за дейността производство 

на електрическа енергия. 

            Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 

1 - 3 от ЗЕ. 

Съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЕ в хипотезата на издаване на лицензия преди да е 

изграден енергийният обект, с който ще се осъществява лицензионна дейност, 

изискването заявителят да има вещни права върху този обект трябва да е налице към 

момента на започване на лицензионната дейност. Съгласно чл. 22, ал. 1 от НЛДЕ в 

производството по даване на разрешение за започване на лицензионната дейност 

лицензиантът е длъжен да представи пред комисията документи, сред които и такива, 

доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на ползване 

върху обекта, с който ще се осъществява лицензионната дейност. 

По данни на заявителя, енергийният обект – централа за производство на 

енергия от горска биомаса с обща инсталирана електрическа мощност от 15 MW, ще 

бъде изграден върху терен УПИ IV кв. 5, находящ се в гр. Панагюрище, Индустриален 

парк „Оптикоелектрон”, с площ 24 704 кв.м. Представен е предварителен договор за 

покупко-продажба на терена между сегашния му собственик „Ектрон” АД като 

продавач и „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД като купувач. 

„Мейп Дивелъпмънт” ЕООД е представил график със сроковете на 

строителство както следва: 

- подготвителен етап на проекта до месец октомври 2010 г. и; 

- етап на изпълнение на проекта до месец декември 2011 г. включително; 

              Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 30 (тридесет) 

години. Направеното искане е обосновано с мотивите, че голямото финансово усилие, 

което изисква този проект, както и риска свързан с бъдещата конкуренция за ресурси, 

превръщат инвестицията във високо рискова, поради което само гарантирането не един 

по-дълъг срок на възвращаемост оправдава тази инвестиция. Съгласно финансовия 

модел в бизнес плана, първите 15 ( петнадесет ) години покриват само инвестицията, 

но позволяват да се предвиди потенциална печалба в периода на следващите 15 години, 

осъзнавайки че голяма част от оборудването на централата ще трябва да се подмени, 

което води до повече инвестиции. От друга страна биомасата е устойчив ресурс и е 

необходимо да се планира дългосрочно. Процесът на залесяване и продължително 

почистване не може да бъде атрактивен, ако няма гаранции за бъдещето.  

„Мейп Дивелъпмънт” ЕООД е представило инвестиционно предложение за 

изграждане на електрическа централа за производство на електрическа енергия от 

горска биомаса. Общата инсталирана електрическа мощност се предвижда да бъде 15 

MW, която съответства на термична мощност равна на 49,9 MW. Централата ще бъде 

изградена върху терен, находящ се в Индустриален парк „Оптикоелектрон” гр. 

Панагюрище, област Пазарджик. 

Използваното гориво ще бъде изцяло от горски произход, получено от 

почистване на гори, горско подрязване и подкастряне, по-специално – дървесен скрап 

и други субпродукти, получени в резултат от дейността по управление и 

експлоатация на горски фонд, като дървесни корони, клони, отрязани дървета, пънове 

или корени. 

Предвидена е инсталация за подготовка на биомасата, която ще се състои от: 

система сепаратор на метали;  система пресяване; място за складиране със система с 

капацитет за 5 дни; механизъм за автоматичен транспорт между мястото на 

складиране и захранването на котела. 
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Инсталацията за изгаряне ще се състои от водотръбен котел с максимална 

термична мощност от 49,9 MW с производителност от 63т/ч прегрята до 492 Сº и 

налягане 82 бара пара. Същата пара ще задвижва турбина, която е свързана с 

генератор за променлив ток  и се предвижда да произвежда мощност до 15 MW при 

напрежение 6,3 kV. 

           Инвестиционното предложение включва пречиствателна система на димните 

газове, автоматизирана система за мониторинг на емисиите и система за непрекъснато 

измерване на газовите емисии на комина за параметрите СО, СО2 и твърди частици. 

Пречистените газове ще се изтласкват от редуциращи вентили да изходния комин, 

който ще бъде с височина от 30 м и с диаметър от 1900мм.  

„Мейп Дивелъпмънт” ЕООД е представило становище № 26-307-3/21.04.2010г. 

за присъединяване на централата към преносната електрическа мрежа на „НЕК” ЕАД. 

В становището си „НЕК” ЕАД предлага два варианта за присъединяване, а именно:  

І-вариант:  

Проектиране и изграждане на подстанция 110/Ср.Н за електрическата централа 

от биомаса (БиоЕЦ) на определен за целта терен. Присъединяването на новата 

подстанция ще се осъществи, чрез изграждане на „сляпо” електропроводно 

отклонение от ВЕ 110 kV „Априлци”, с дължина около 8 км, както и изграждане на 

оптична връзка. Изграждане на оптична връзка по ВЕ 110 kV „Априлци”(от п/ст 

„Септемврийци” до п/ст „Асарел”- 26,3 км,) чрез монтаж на мълниезащитно въже с 

оптични влакна. Изграждане на система за търговско измерване на електрическата 

енергия на страна 110 kV в п/ст на енергийния обект, съгласно Правилата за 

измерване на електрическата енергия. 

ІІ-вариант:  

Проектиране и изграждане на подстанция 110/Ср.Н за електрическата централа 

от биомаса (БиоЕЦ). Присъединяването на новата подстанция ще се осъществи, чрез 

изграждане на въздушен електропровод – ВЕ 110 kV от подстанцията собственост на 

заявителя до подстанция „Панагюрище” с дължина около 12 км. Проектиране и 

изграждане на оптична връзка по новия ВЕ 110 kV, чрез монтаж на мълниезащитно 

въже с оптични влакна. Проектиране и изграждане на ново изводно поле 110 kV в 

подстанция „Панагюрище” със съответното първично оборудване. Изграждане на 

система за търговско измерване на електрическата енергия на страна 110 kV в п/ст на 

енергийния обект, съгласно Правилата за измерване на електрическата енергия. 

В становището на „НЕК” ЕАД е посочено, че валидността на предложенията е 

до подписване на предварителен договор за присъединяване, но не повече от шест 

месеца от датата на получаването. Към настоящия момент валидността на 

становището за присъединяване е изтекъл и не е представен предварителен договор за 

присъединяване с избран вариант за присъединяване, сключен между заявителя и 

„НЕК” ЕАД. 

Средното годишно производство на БиоЕЦ се очаква да възлезе на 119 784 MWh 

при 8 000 часа. 

 „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД е представило Решение № ПК-54-ПР/2009 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда от Регионална инспекция по околната среда – гр. Пазарджик, в което е 

посочено „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционното предложение „Централа за производство на енергия от биомаса”, 

което няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
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местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитени зони”.   

Инвестиционно предложение предвижда създаването на  20 преки работни места 

и 100 непреки, с много силно въздействие върху регионалното развитие, което ще 

послужи за инвестиционен катализатор и като средство за насърчаване на местните 

хора в биоенергетиката. 

Заявителят обосновава опита си за извършване на дейността „производство на 

електрическа енергия” чрез опита в събирането, преработката и търговията на биомаса 

с горски произход и експлоатирането на електрически централи, работещи с горска 

биомаса на португалския консорциум „MAPA SGPS-Group” , като заявява, че 

консорциумът е взел решение за участие в капитала на „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД. До 

момента не са представени писмени документи – писмо за намерение или решение на 

управителни органи, изходящи от „MAPA SGPS-Group”, които да доказват 

намерението за придобиване на дялове в „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД.   

 

         В административното производство по издаване на лицензия преди изграждане 

на енергиен обект заявителят на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ  и чл. 20, ал. 1 от 

НЛДЕ следва да докаже финансовите си възможности за изграждане на енергийния 

обект и да представи за одобрение от Комисията финансов модел, изготвен в 

съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 1 от НЛДЕ. 

С писмо Вх. № Е-ЗЛР-Л-91/ 23.02.2010 г. заявителят е представил бизнес план и 

финансов модел, писмо за намерение от „Токуда банк” АД за финансиране на проекта. 

Дружеството допълнително с писмо № Е-12-00-443/26.10.2010 г. е представило 

нов актуализиран бизнес план, финансов модел и инвестиционен анализ, изготвени на 

база на определената преференциална цена с решение № Ц-038/27.09.2010 г на ДКЕВР, 

издадено на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за възобновяемите и алтернативните 

енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). Заложените в тях параметри са 

съобразени с тези, при които е образувана преференциалната цена, като са променени 

освен цената на електрическата енергия (заложена е утвърдената от ДКЕВР) и цената 

на биомасата и размера на инвестиционните разходи и структурата на източниците на 

финансиране и е намалено годишното количество на биомасата. Срещу горепосочения 

административен акт „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД е подало жалба пред Върховен 

административен съд, по която е образувано административно дело № 14039/2010 г. С 

определение № 15614/20.12.2010г. съдебното производство е прекратено на основание 

чл. 159, т. 8 от АПК поради оттегляне на жалбата. 

        Прегледът на текущите финансови резултати на база представените от 

дружеството годишни финансови отчети за периода 2007-2008 г. показва, че от 

осъществяване на дейността си дружеството реализира отрицателен финансов резултат, 

както следва: 2007 г. финансовата загуба е в размер на 41 хил. лв., а за 2008 г. 

отчетената финансова загуба е 199 хил. лв. Дружествто е със записан капитал 50 хил. 

лв., от които 35 хил. лв. са внесени, и в резултат на отчетените финансови загуби, 

собственият капитал е отрицателна стойност към 31.12.2008 г. в размер на 190 хил. лв. 

Това определя невъзможноста на дружеството да обезпечи финансирането на 

инвестиционните си намерения със собствен паричен ресурс.  

Предвидените в бизнес плана общи инвестиционни разходи за изграждане на 

енергийния обект са в размер на 69 962 хил. лв. които включват:  

 - Централа (15 MW централа, изцяло довършена) – 64 542 хил. лв.; 

- Терен (Парцел в гр. Панагюрище, Индустриален парк „Оптикоелектрон” с             

площ от 24,704 м2)– 628 хил. лв.; 
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- Сгради (Изграждане на сгради за поддръжка и административни сгради)- 1 467 

хил. лв.; 

- Основно съоръжение (оборудване за поддръжка на централата) – 489 хил. лв.; 

- Административно оборудване(оборудване, съоръжения, обзавеждане и т.н.) – 

391 хил. лв. 

- Подготовка на терена , в т.ч. заравняване на терена, основи, канализация, вода, 

електричество – 391 хил. лв.; 

- Присъединяване към мрежата ( разходи за свързваща инфраструктура към 

мрежата на НЕК) – 1 956 мил. лв.; 

- Други (услуги, проучвания) – 98 хил. лв.. 

Финансирането  на изпълнението на обекта е предвидено в съотношение 70:30 

собствен капитал към привлечен капитал или 48 973 хил. лв. привлечени средства, 

осигурени чрез банков заем и 20 989 хил. лв. собствени средства. 

 Като доказателство за източниците на финансиране на строителството на 

енергийния обект дружеството е представило писмо от „Токуда банк” АД с което 

банката заявява, че проектът, който „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД предлага, ще разкрие 

потенциални възможности за икономическа сигурност и се ангажира да направи оценка 

на възможността за пълно финансиране на проекта в случай, че придобие лиценз за 

дейността си. 

Заявителят е представил прогноза на приходите и разходите за експлоатация на 

централата за 15 годишен период при следните входни параметри : 

- приходите са прогнозирани при преференциална цена на 

електрическата енергия в размер на 222,49 лева/MWh, утвърдена от 

ДКЕВР с решение № Ц-038 от 27.09.2010 г. и е константна величина 

през целия разглеждан период;  

- Очакваното средно годишно производство е прогнозирано на базата на 

8 000 часа годишно и е в размер на 119 784 MWh,;  

- Цената на биомасата на входа е 74 лв./тон, а консумацията е 

приблизително 1.3 тона за всеки произведен MWh или 155 719 

т/година. Складирането на биомаса, както в наши инсталации, така и в 

такива на доставчиците, е от 90 дни, което се дължи отчасти на 

неблагоприятните метеорологични условия през зимата, приблизителен 

срок за плащания 60 дни и приблизителен срок за снабдяване 30 дни; 

- Оперативни разходи, включващи разходи за вода, поддържане, 

персонал и други, както следва: за първата година са 2 126 хил. лв., 

като след първата година са 2 720 хил. лв. и са константна величина до 

края на периода;  

- Амортизациите са определени при линеен метод за срок от 15 години 

или амортизационната норма е 6.67%; 

- Банковия заем е за 10 години при годишен лихвен процент 5.80%; 

 

 

№ Вид Стойност 

1 Инсталирана мощност в kW 14 973 

2 Стойност на инвестицията в лева 69 962 288 

3 Стойност на инвестицията за 1 kW инсталирана мощност в лева 4 673 

 

При така заложените  параметри са формирани прогнозните приходи от продажба на 

електрическа енергия, както обема и структурата на общите разходи от дейността в 

резултат на което дружеството очаква да реализира през първата година отрицателен 
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финансов резултат,  след което финансовия резултат е печалба и нетните парични потоци 

са положителни стойности. 

Направената от дружеството оценка на инвестиционния проект на база 

прогнозните парични потоци при дисконтов фактор 5.60% показва, че основните 

показатели определящи ефективността на инвестиционния проект са както следва: 

 Нетна настояща стойност (NPV) – 9 011хил. лева; 

 Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)- 7,13%; 

 Срок на откупуване на инвестицията –13,4 години. 

Посочените стойности на тези показатели определят проекта, като ефективен, тъй 

като изчислената нетна настояща стойност (NPV) е положителна, а вътрешната норма 

на възвръщаемост (IRR) е по-висока от дисконтовия фактор 5.60%.  

      С оглед гореизложеното се налага изводът, че изпълнението на инвестиционния 

проект носи съответния риск по отношение изпълнението на базисните параметри 

заложени от дружеството в бизнес плана, финансовия модел и инвестиционния анализ, 

свързан с характера и обема на първичния енергиен източник (горска биомаса) и от 

високата чувствителност на паричния поток по отношение вероятността за възможни 

отклонения в източниците на финансиране.  

       На проведеното съгласно чл.13, ал.3, т.1 от ЗЕ открито заседание на 14.12.2010 г. 

за обсъждане на доклада по преписката, „Мейп Дивелпмънт” ЕООД заяви, че е взето 

решение за увеличаване на капитала на дружеството с необходимите 30% за 

самофинансиране и решение за изкупуване на 80% от дяловете му от страна на „MAPA 

SGPS-Group”. Съгласно чл. 140, ал. 4 от ТЗ увеличаването на капитала и приемането на 

нов съдружник имат действие от вписването им в Търговския регистър, като от 

направена служебна справка по партидата на дружеството в ТР е видно, че към 

настоящия момент заявените промени не са вписани. На откритото заседание са 

изискани допълнителни писмени доказателства от заявителя: на основание чл. 19, ал. 4 

т. 5 от Наредбата - решение на едноличния собственик на капитала за увеличаване на 

капитала и предварителен договор или писмо за кредит под условие с „Токуда банк” 

АД, на основание чл. 19, ал. 4 т. 11 от Наредбата - предварителен договор за 

присъединяване с „НЕК” ЕАД, на основание чл. 19, ал. 4, т. 12, предложение първо от 

Наредбата -  предварителни договори с доставчици на биомаса, с които да се докаже 

заложеното в бизнес плана средно годишно производство на базата на 8 000 часа. С 

оглед изготвения финансов модел на основание чл. 19, ал. 4, т. 9 във връзка с чл. 21, ал. 

3 от Наредбата е изискана и допълнителна обосновка за нормата на възвръщаемост на 

собствения капитал, средно претеглената норма на възвръщаемост на капитала и 

анализ на приложения дисконтов фактор. 

           С писмо, изх. № Е-12-00-552/29.12.2010г. „Мейп Дивелпмънт” ЕООД е поискало 

допълнителен срок за представяне на поисканите доказателства поради забавяне 

обработването на заявлението им в Търговския регистър. С писмо, изх. № Е-ЗЛР-Р-

55/03.02.2011г., на заявителя е указано да представи изисканите на открито заседание 

писмени доказателства и че при непредставянето им последните няма да бъдат взети 

предвид при преценка на основателността на заявлението за издаване на лицензия. 

Писмото е изпратено с известие за доставяне на седалището и адреса на управление на 

„Мейп Дивелпмънт” ЕООД: София 1421, район Лозенец, ул. „Цветна градина” №  1, вх. 

Б, ет. 4, ап. 30 и на посочени два адреса за кореспонденция: ул. „Козяк” № 21, вх. А, ап. 

5, ул. „Д. Хаджикоцев” № 5, ап. 16. Трите писма са върнати от доставчика на 

пощенската услуга „Български пощи” ЕАД, като причина за връщане до подателя е 

посочено - получателят непознат на посочения адрес. Към настоящия момент 

заявителят не е представил допълнително изисканите на открито заседание писмени 

доказателства.  
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         В хода на административното производство за доказване наличието на привлечен 

капитал е представено единствено писмо за намерение от „Токуда банк” АД, а не 

изискуемите съгласно чл. 19, ал. 4, т. 5 от Наредбата договор или писмо за кредит под 

условие или друг документ, които да гарантират финансирането. Относно използването 

на собствен капитал за финансиране на проекта, е заявено увеличаване на капитала на 

„Мейп Дивелпмънт” ЕООД, което към настоящия момент не е доказано чрез 

представяне на решение на едноличния собственик на капитала и не е вписано по 

партидата на дружеството в ТР, съответно съгласно чл. 140, ал. 4 от ТЗ не е произвело 

действие. С оглед гореизложеното се налага изводът, че заявителят не е доказал  

притежаването на финансови възможности за изграждане на енергийния обект и не 

отговаря на изискванията за издаване на лицензия по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 20, ал. 

1 от НЛДЕ. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 41, ал. 3 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 19, ал.  4, т. 5 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 

1. Отказва на „Мейп Дивелъпмънт” ЕООД   
със седалище и адрес на управление: Република България, област София, 

община Столична, гр.София 1421, район Лозенец, ул. „Цветна градина” №  1, вх. Б, ет. 

4, ап. 30, с ЕИК 160122508.  

             издаването на лицензия за извършване на дейността “производство на 

електрическа енергия”, преди изграждане на енергиен обект от възобновяем 

енергиен източник – горска биомаса.  

 

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

Върховния административен съд.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                   /АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ/ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                /ЕМИЛИЯ САВЕВА/ 

 
 

 


