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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 

                                                                                                             
                                                                                                                  
                                                     РЕ Ш Е Н И Е 
 
                                            № И1-Л-265 от 26.10.2009 г. 
            
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 26.10.2009 г., като разгледа преписка  

№ 45/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-54/03.09.2009 г., подадено от  
„ЕН КО ГЕН” АД, гр. Русе за изменение на лицензия за производство на електрическа и 
топлинна енергия, събраните данни от проведеното на 20.10.2009 г. открито заседание по 
преписката и доклад с вх. № Е-Дк-381/08.10.2009 г., установи следното: 

 
„ЕН КО ГЕН” АД, гр. Русе има издадена от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР, комисията) лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство 
на електрическа и топлинна енергия”, с условие за изграждане на енергийния обект -
“Когенерационна газова инсталация”(КГИ) с обща електрическа мощност 17,10 MW , топлинна 
мощност 12,81 MW, в т.ч. топлинна мощност – пара 7,02 MW и топлинна мощност – гореща вода 
5,79 MW.    

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-54/03.09.2009 г., по което е образувана преписка  
№ 45/2009 г., „ЕН КО ГЕН” АД е поискало от комисията изменение на лицензията, поради 
удължаване на срока за изграждане на енергийния обект. Съгласно чл. 3.3. от издадената 
лицензия срокът за изграждане  на енергийния обект е „до 01 февруари 2010 г.” Определеният 
срок за изграждане на енергийния обект не е изтекъл, но с подаденото заявление лицензиантът 
е поискал лицензията да бъде изменена, като бъде удължен срокът за изграждане на обекта – до 
22 декември 2010 г. Като основание за исканото изменение на лицензията, в заявлението е 
посочено „затруднена работа с финансовите институции предвид световната икономическа 
обстановка, което води до забавяне процеса на финансиране на проекта”. От друга страна в 
писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-54/23.09.2009 г. (т. 2) заявителят е посочил, че „основна причина за 
забавяне на сключването на окончателен договор с финансова организация е фактът, че не е 
финализирана процедурата по сключването на предварителния договор с „НЕК” ЕАД”.  

„ЕН КО ГЕН” АД няма сключен договор за доставка и монтаж на КГИ. В периода от  
издаване на лицензията заявителят е водил преговори с евентуалните доставчици на генераторните 
агрегати и спомагателните съоръжения, като: MAN, MTU(Tognum Group), Mitsubichi Heavy 
Industries, MWM, Rolls Royce- Bergen, Caterpillar. Във връзка с извършване на дейностите на място 
по инсталиране на генераторните съоръжения и изграждане на силовата станция «до ключ» са 
водени преговори с GSD Power Division – Турция, HT Engineering Co.Ltd.- Турция, Telemenia- 
Израел и Inter Electric (Melta-Inter Group)-Израел. Заявителят не предвижда съществени изменения 
на производствената програма на този етап, тъй като не предвижда изменение в съоръженията, 
които ще консумират произведената топлинна и електрическа енергия. 

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-54/23.09.2009 г. заявителят потвърждава, че исканото удължаване 
на срока за изграждане на енергийния обект не би довело до съществени изменения на 
финансово-икономическите параметри. Дружеството заявява, че във връзка с финансирането на 
проекта са водени разговори с утвърдени световни финансови организации - Еxport Credit 
Agency&Giek- Норвегия, Daruma-Германия и JBIC- Япония и предстоят преговори с AON и 
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MIGA (организация към Световната банка). Към настоящия момент  няма сключен договор с 
финансова организация за отпускане на кредит за финансиране изграждането на проекта. 

 
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 9 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ), лицензията съдържа „разпоредителна част, с която се определят 
специалните условия за осъществяване на лицензионната дейност”, а съгласно чл. 49, т. 5 от 
НЛДЕ специалните условия по лицензията се определят в зависимост от лицензионната 
дейност и включват без ограничение „изисквания към изграждането на енергийния обект, 
когато лицензията е издадена преди неговото изграждане”. От друга страна, по силата на чл. 47, 
ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложението по чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ (Приложение  
№ 1, което съдържа и срока за изграждане на обекта) се счита за изменение на лицензията.  

Следователно срокът за изграждане на енергийния обект е част от специалните условия по 
лицензията и неговата промяна налага промяна в разпоредителната част на лицензията и в 
Приложение № 1 към нея, което е изменение на лицензията. 

 
В съответствие с изискването на чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за енергетиката на  

20.10.2009 г. е проведено открито заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-Дк-
381/08.10.2009 г., на което упълномощеният представител на „ЕН КО ГЕН” АД е заявил, че 
нямат бележки по доклада и е уточнил, че най-вероятно доставката на оборудването ще бъде от  
Mitsubichi Heavy Industries. 

 
Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 

от Закона за енергетиката и чл. 47, ал. 1, т. 9, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 49, т. 5, чл. 61 и чл. 62, 
ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 
 ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
                                                      
                                                         Р Е Ш И: 
 
1. Изменя лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г., издадена на “ЕН КО ГЕН” АД, гр. Русе 

за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, като в чл. 3.3. от 
разпоредителната част на лицензията и в Приложение № 1 „График за реализация на 
проекта” към лицензията думите „до 01 февруари 2010 г.” се заменят с „до 22 декември 
2010 г.”. 

2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „График за реализация на проекта” 
към лицензията, приложение към това решение.  

 
      

 


