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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

             

РЕШЕНИЕ 

№ Пр-Л-313 

от 06.10.2014 г.  

 
на закрито заседание, проведено на 06.10.2014 г., като разгледа доклад вх.№ Е-ДК-

374/18.08.2014 г. относно подадено заявление с вх. №E-ЗЛР-ПР-26/17.04.2014 г. от 

„ГАБРИЦА УИНД” ЕООД ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-313-

01/30.11.2009 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за 

изграждане на енергиен обект и събраните данни от проведеното на 17.09.2014 г. 

открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-

26/17.04.2014 г. от „ГАБРИЦА УИНД” ЕООД за прекратяване на лицензия  

№ Л-313-01/30.11.2009 г. за производство на електрическа енергия във връзка с изтичане 

на договора за присъединяване между „ГАБРИЦА УИНД” ЕООД и „НЕК“ ЕАД. 

Заявлението е подадено на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ. 

Със заповед № З-E-203/08.07.2014 г. на председателя на ДКЕВР е създадена работна 

група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията 

към него, за установяване на основателността на искането. 

Към заявлението са приложени следните документи: 

1. Решение на едноличния собственик на капитала на „ГАБРИЦА УИНД” 

ЕООД; 

2. Договор за присъединяване на производител на електрическа енергия към 

преносната електрическа мрежа № 12 ЕП-Х19А012 между „ГАБРИЦА УИНД” ЕООД и 

„НЕК“ ЕАД; 

3. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 

 

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, е 

установено следното: 
Със свое решение № Л-313 от 30.11.2009 г. ДКЕВР е издала лицензия № Л-313-

01/30.11.2009 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия” за 

срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на решението на ДКЕВР за 

разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като е определила 

условията за изграждане на енергийния обект - ветроенергиен парк с обща инсталирана 

мощност от 74 MW, находящ се в област Шумен, в землищата на с. Близнаци и с. Калино, 

Община Хитрино и с. Габрица, с. Дренци и с. Капитан Петко, Община Венец, срок за 

изграждане на енергийния обект и срок за започване на лицензионната дейност. 

Със същото решение ДКЕВР на основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране 

на дейностите в енергетиката е одобрила на “Габрица Уинд” ЕООД бизнес план за 

периода 2010 г. – 2025 г. 

Съгласно представения идеен проект ветроенергийният парк е трябвало да бъде 

изграден на три етапа: 

 

- Първи етап – с мощност 40 MW, в землищата на с.Близнаци и с. Калино, Община 

Хитрино, Област Шумен. На този етап се предвиждат да бъдат изградени 20 

ветрогенератори и подстанция 20/110 kV.  
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 Срокът за изграждане на мощностите се предвижда да бъде януари 2011 г., а 

очакваното годишно производство да възлезе на 86 000 МWh, при часова използваемост 

2150 часа. 

 

- Втори етап – с мощност 26 MW, в землищата на с. Габрица и с. Дренци, Община 

Венец, Област Шумен. На този етап ще бъдат изградени 13 броя ветрогенератори. Срокът 

за изграждане на мощностите се предвижда да бъде април 2011 г.  

Годишно производство за 33 броя ветрогенератори (общо за първи и втори етап) се 

очаква да възлезе на 113 950  МWh.  

 

- Трети етап – с мощност 8 MW, в землищата на с. Габрица и с. Капитан Петко, 

Община Венец и с. Близнаци, Община Хитрино, Област Шумен. Предвиждат да бъдат 

изградени 4 ветрогенератора, като срокът за пускане в експлоатация се очаква да бъде 

юни 2011 г.  

Годишно производство за 37 броя ветрогенератори е прогнозирано да възлезе на  

159 100 МWh. 

По проект е предвидено изграждане на закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV, 

както и реализиране на открита разпределителна уредба (ОРУ) с два повишаващи 

трансформатори 20/110 kV, всеки с номинална мощност 40 MVA. 

„Габрица Уинд” ЕООД е представило искане за проучване на условията за 

присъединяване към електропреносната мрежа към „НЕК“ ЕАД към 02.06.2009 г. С писмо  

вх. №Е-ЗЛР-Л-28/16.10.2009 г. дружеството е представило становище на „НЕК“ ЕАД 

относно условията за присъединяване на вятърната централа към електропреносната 

мрежа на „НЕК“ ЕАД. Присъединяването е предвидено да бъде осъществено, чрез 

изграждане на присъединителен електропровод 110 kV от новата подстанция собственост 

на заявителя към отклонение на въздушен електропровод 110 kV „Бели Лом” (собственост 

на „НЕК“ ЕАД) за тягова подстанция 110/27,5 kV „Хитрино”.  

Договорът за присъединяване на „Габрица Уинд” ЕООД към електропреносната 

мрежа на „НЕК“ ЕАД е подписан на 30.01.2012 г. На основание на чл.29, ал. 1 и § 6 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ) „Габрица Уинд” ЕООД е внесло банкова гаранция № 2972 от 

20.07.2011 г. в размер на 3 600 000 лв. 

 

Мотивите на дружеството за исканото прекратяване на лицензията са, че договор № 

12 ЕП-Х19А012 за присъединяване на производител на електрическа енергия към 

преносната електрическа мрежа между „ГАБРИЦА УИНД” ЕООД и „НЕК“ ЕАД е 

прекратен, поради изтичане на срока му, вследствие на което е невъзможно изграждането 

на предвидения ВЕИ обект вятърен парк Габрица – 66 MW. Строителството на обекта не е 

започнало и няма имущество, което да служи за осъществяване на лицензионната дейност, 

поради което не е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1, т. 4 от Наредба №3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), изискваща да се посочи начин на 

разпореждане с имуществото. 

На проведеното открито заседание на 17.09.2014 г. представителите на дружеството 

заявяват, че приемат отразените в доклада факти и обстоятелства без възражение. 

Въз основа на гореизложеното и предвид подаденото заявление с вх. № вх. №E-ЗЛР-

ПР-26/17.04.2014 г. от „ГАБРИЦА УИНД” ЕООД, няма правни пречки за прекратяване на 

издадената лицензия № Л-313-01/30.11.2009 г.за дейността „производство на електрическа 

енергия с условие за изграждане на енергиен обект”. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 70, 

ал. 1 от НЛДЕ и чл. 71, ал. 1, т. 2 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

Прекратява лицензия № Л-313-01/30.11.2009 г. за дейността „производство на 

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

Уинд“ ЕООД, ЕИК: 200464255, със седалище и адрес на управление: Република България, 

град Стара Загора 6000, област Стара Загора, община Стара Загора, ул. Иван Мирчев № 8, 

ет. 4, офис 8. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
Работна група: 

Юлиана Ангелова-главен експерт в дирекция „ЦРЛП” 

Венелин Баросов-главен експерт в дирекция „ЦРЛП” 

Цветанка Камбурова-главен експерт в дирекция „ЦРЛП” 

Радостина Методиева-старши експерт в дирекция „Правна” 

Стоил Манчев-младши експерт в дирекция „ЦРЛП”  

 

           Ръководители на работна група: 

Петър Петров - и.д Директор на Дирекция „ЦРЛП“ 

Елена Маринова –Директор на Дирекция „Правна“; 

ЧЛЕНОВЕ НА ДКЕВР: 

 

.................................................     

 Ил.Хр.Илиев 

 

................................................. 

 К.Тодорова 

 

................................................. 

 Е.Харитонова 

 

.................................................  

 Д.Димитров 

   

 ................................................. 

 М.Миланова 

 

................................................ 

 Ил.Б. Илиев 

 
 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                              ЛИЛЯНА ДРАГИЕВА 
 


