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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 

           
                                                                                                                            
 
                                               РЕ Ш Е Н И Е 
 
                                         №  И1-Л-261-03 от 19.01.2009 г. 
            
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 19.01.2009 г., като разгледа преписка  

№ 67/2008 г., образувана по заявление с вх.№ Е-ЗЛР-И-62/07.11.2008 г., подадено от 
„Полимери” АД, гр. Девня за изменение на лицензия за производство на 
електрическа и топлинна енергия, събраните данни от проведеното на 13.01.2009 г. 
открито заседание по преписката и доклад с вх. № Е-ДК-476/29.12.2008 г., установи 
следното: 

 
„Полимери” АД има издадена лицензия № Л-261-03/10.03.2008 г. за дейността 

производство на електрическа и топлинна енергия, с условие за изграждане на 
енергийния обект - „Централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергия”, с обща електрическа мощност 10,875 МВт и обща топлинна мощност 17,77 
МВт (с включването на допълнителна горелка – 19,45 МВт, общата топлинна мощност 
ще бъде 37,22 МВт).  

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-62/07.11.2008 г., по което е образувана преписка  
№ 67/2008 г., „Полимери” АД, гр. Девня е поискало от Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (комисията) изменение на лицензията, поради 
удължаване на срока за изграждане на енергийния обект. Съгласно т. 3.3. от издадената 
лицензия „Срокът за изграждане е 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила 
на тази лицензия”. Определеният срок от 6 (шест) месеца за изграждане на обекта е 
изтекъл на 25.10.2008 г., но обектът не е бил изграден, поради което „Полимери” АД е 
поискало изменение на лицензията, поради удължаване срока за изграждане на 
енергийния обект.  

Като основание за исканото изменение на лицензията, заявителят е посочил забава 
в изграждането на газопровода, захранващ енергийния обект, поради възникнала 
съдебна процедура по преминаването му през частни имоти и предстоящи 
довършителни работи. Заявителят е представил нов график за реализация на проекта, 
съгласно който новият срок на въвеждане в експлоатация ще бъде през м. април 2009 г. 
Не се предвиждат изменения в проектната част на енергийния обект и на неговите 
технически и технологични характеристики. Удължаването на срока за изграждане на 
новия енергиен обект няма да доведе до незаконосъобразен отказ за снабдяване на 
потребители с електрическа и топлинна енергия и лицензията може да бъде изменена, 
така както е поискано от дружеството. 

Удължаване на срока за изграждане на енергийния обект, при равни други условия 
няма да доведе до промени във финансовите възможности на дружеството по отношение 
на осигуряването на необходимите средства и обезпечения във връзка с 
осъществяването на  дейността производство на електрическа и топлинна енергия. 
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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 ЗЕ на 13.01.2009 г. е проведено 

открито заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-ДК-476/29.12.2008 г., на което 
упълномощеният представител на „Полимери” АД е поискал по-дълъг срок за 
изграждане на енергийния обект, което комисията намира за основателно. 

                        
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 за дейността производство на електрическа и топлинна 

енергия № Л-261-03/10.03.2008 г., издадена на “Полимери” АД, със седалище и адрес 
на управление гр. Девня, Промишлена зона, ЕИК 813143369, като в  
т. 3.3. от разпоредителната част на лицензията думите „6 (шест) месеца” се заменят 
с „18 (осемнадесет) месеца”. 

2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Технически проект и график за 
реализация на проекта” към лицензията, приложение към това решение.  

      
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 

 


