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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 

 

                                                             Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Р-144 

от 19.09.2011 г. 

 

          ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

       на закрито заседание, проведено на 19.09.2011 г., като разгледа доклад с вх. № 

Е-Дк-415/25.08.2011г. относно подадено от „Ветроком”ЕООД  заявления с вх. № Е-

ЗЛР-Р-26/14.04.2011 г. за издаване на разрешение за преобразуване чрез вливане, 

събраните данни проведеното открито заседание на 08.09.2011г., установи 

следното: 

       

      Преписка № 28/2011 г. е образувана по заявление от „Ветроком” ЕООД с вх. Е-ЗЛР-Р-

26/14.04.2011 г.  за издаване на разрешение за преобразуване на дружеството чрез 

вливане.  

Със подаденото заявление „Ветроком” ЕООД е инициирало настоящото 

административно производство с искане за даване на разрешение за преобразуване чрез 

вливане на „Контакт Консул” ЕООД на основание чл. 52 от Закона за енергетиката и чл. 

77 - 78 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Съгласно чл. 77, 

ал. 2 от НЛДЕ процедурата се открива по писмено заявление на лицензианта, което той 

подава в комисията преди вземането на решение за преобразуване съгласно Търговския 

закон.    

„Ветроком” ЕООД е титуляр на лицензия  № Л-324-01/12.04.2010г., издадена от 

ДКЕВР при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ за дейността „производство на електрическа 

енергия”, чрез нов енергиен обект - вятърна електроцентрала -„Ветроком”, с инсталирана 

мощност 50 MW, за срок от 25 години. Изграждането на енергийния обект е осъществено 

на два етапа, за които дружеството е получило разрешение за започване на 

лицензионната дейност, съгласно решения № Р-125/08.11.2010 г. и № Р-126/22.11.2010 г. 

на ДКЕВР. 

 „Ветроком” ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, 

вписано в Агенцията по вписванията като еднолично дружество с ограничена 

отговорност със седалище и адрес на управление: град София 1000, район „Средец”, 

улица „Георги Сава Раковски” № 130, ет. 1, ап. 4, ЕИК 123669485. 

Предметът на дейност на дружеството е: производство, пренос, разпределение и 

търговия с електричество, управление, поддръжка и експлоатация на вятърни паркове, 

придобиване на вятърни паркове, разработка на проекти, консултантски услуги, 

инженерни дейности, строителство, както и всякакви други дейности, разрешени по 

действащото българско законодателство. Всякакви дейности, които подлежат на 

лицензиране, разрешение или регистрация ще бъдат извършвани след надлежното 

получаване на съответния лиценз, разрешение или регистрация. Капиталът на 

дружеството е в размер на 136 913 150 ( сто тридесет и шест милиона деветстотин и 

тринадесет хиляди сто и петдесет ) лева и е изцяло внесен.  

 Едноличен собственик на капитала е „Алпик Холдинг” Лтд., чуждестранно 

юридическо лице, регистрирано в Швейцария, под фирмен номер СН-400-3923145-9, със 

седалище и адрес на управление ул. „Пюри”2, 2000 Нюшател, Швейцария.  
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 Дружеството се управлява от Питър Кевин Джоунс, Хърбърт Андреас Никлаус и 

Ренато Алесандро Стурани. Представлява се от всеки двама управители заедно, всеки 

двама прокуристи заедно или управител и прокурист заедно, като за прокуристи са 

назначени Андрю Джон Тейлър, Маргарита Алексиева Алексиева и Рикардо Хавиер 

Авендано.  

Преобразуващото се дружество „Контакт Консул” ЕООД e търговец по смисъла на 

чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, вписано в Агенцията по вписванията като 

еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. 

София 1463, район  „Триадица”, ул. „Цар Петър” № 10, ЕИК 175435260. 

Предметът на дейност на дружеството е: производство, пренос, разпределение и 

търговия с електричество, управление, поддръжка и експлоатация на вятърни паркове, 

придобиване на вятърни паркове, разработка на проекти, консултантски услуги, 

инженерни дейности, строителство, както и всякакви други дейности, разрешени по 

действащото българско законодателство, всякакви дейности, които подлежат на 

лицензиране, разрешение или регистрация ще бъдат извършвани след надлежното 

получаване на съответния лиценз, разрешение или регистрация . 

„Контакт Консул” ЕООД се управлява от Николай Спасов Иванов и Илия Иванов 

Пенчев, които представляват дружеството заедно и поотделно. Капиталът е в размер на  

300 000 (триста хиляди) лева и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е 

„Ветроком” ЕООД.  

 „Контакт Консул” ЕООД не притежава лицензия по смисъла на ЗЕ, както и не 

осъществява дейност, подлежаща на лицензиране съгласно разпоредбите на същия закон. 

Дружеството предвижда изграждане на енергиен обект  - вятърен парк „Контакт Консул”, 

който ще се  състои от 9 броя ветрогенератори, с обща инсталирана мощност 22,5 MW, в 

поземлен имот № 000655 в землището на с. Енина, община Казанлък, област Стара 

Загора, съгласно Разрешение за строеж 216/28.12.2010г. издадено от главния архитект на 

община Казанлък.  

Исканата със заявлението форма на преобразуване е вливане по смисъла на чл. 262  от 

Търговския закон (ТЗ). При така заявения метод на преобразуване, приемащото 

дружество става универсален правоприемник на преобразуващото се дружество, което се 

прекратява без ликвидация. Представено е Решение за вливане от 28.02.2011г. на 

„Ветроком” ЕООД - едноличен собственик на капитала на преобразуващото се 

дружество. В съответствие с изискванията на чл. 77, ал. 4 от НЛДЕ към подаденото 

заявление е приложен договор за преобразуване чрез вливане от 10.03.2011 г., сключен 

между „Контакт Консул” ЕООД и „Ветроком” ЕООД, като същият е вписан на 23.03.2011 

г. в Търговския регистър по партидата на приемащото дружество. 

 На основание чл. 261б, ал. 3 от ТЗ, в резултат на вливането, приемащото дружество, в 

качеството си на едноличен собственик на капитала на вливащото се дружество, няма да 

придобие никакви дялове в замяна на дяловете си от капитала на вливащото се 

дружество. Също така, приемащото дружество няма да извършва увеличение на капитала 

с оглед вливането. От датата на вливането правата по всички дялове от капитала на 

вливащото се дружество се прекратяват. На основание чл. 263т, ал. 3 от ТЗ 

преобразуващото се и приемащото дружество не назначават проверители и депозитар.  

В резултат на това преобразуване дейността по производство на електрическа енергия 

ще бъде осъществявана от приемащото дружество, което е и титуляр на лицензията. В 

тази връзка с издаване на разрешението за преобразуване не е необходимо да бъде 

изменяна съществуващата  лицензия. 

Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЕ комисията разрешава преобразуване на лицензиант ако 

лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на 

условията за издаване на лицензия за дейността. Поради това, комисията следва да 
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установи дали след преобразуването приемащото „Ветроком” ЕООД ще притежава 

необходимите технически, финансови, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за осъществяване на дейността за производство на електрическа енергия. 

Преобразуващото се дружество „Контакт Консул” ЕООД към настоящия момент не 

притежава енергиен обект и от учредяването му и към настоящия момент  не е 

осъществявало дейност, подлежаща на лицензиране по Закона за енергетиката. 

Дружеството няма персонал и не е одобрявана организационна структура. Договорът за 

преобразуване доказва, че приемащото дружество „Ветроком” ЕООД след извършване на 

преобразуването ще продължава да извършва лицензионната дейност в съответствие с 

принципите и целите на Закона за енергетиката, с оглед на което е спазено изискването 

на чл. 77, ал. 5 от НЛДЕ. 

Във връзка с преобразуването чрез вливане на „Контакт Консул” ЕООД във 

„Ветроком” ЕООД, може да бъде направен извод, че изграждането на ветроенергиен 

парк „Контакт Консул” се явява самостоятелен инвестиционен проект, предвиден е да 

бъде изграден като отделен енергиен обект и не би могло да се приложи  разпоредбата 

на чл. 31, ал.11 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  

Предвид горните аргументи подаденото заявление за издаване на разрешение за 

преобразуване на лицензиант чрез вливането на „Контакт Консул” ЕООД във 

„Ветроком” ЕООД е допустимо. 

      Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЕ комисията разрешава преобразуване на лицензиант, ако 

лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на 

условията за издаване на лицензия за дейността. Поради това, комисията следва да 

установи дали след преобразуването приемащото „Ветроком” ЕООД ще притежава 

необходимите технически, финансови, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за осъществяване на дейността за производство на електрическа енергия. 

       Ветроенергиен парк „ВЕТРОКОМ”, чрез който заявителят осъществява лицензионна 

дейност представлява вятърна електроцентрала от 20 броя ветрогенератори с обща 

инсталирана мощност от 50 MW (20x2,5 MW) в землището на с. Енина, Община 

Казанлък, Област Стара Загора. 

       Ветроенергиен парк „Контакт Консул”  е предвиден да бъде изграден като отделен 

енергиен обект, съгласно разрешение за строеж № 216/28.12.2010г. издадено от главния 

архитект на община Казанлък и с вливане като трета фаза към вече функциониращия 

ветроенергиен парк „ВЕТРОКОМ”. Предвижда се вятърна електроцентрала „КОНТАКТ 

КОНСУЛ”  да се състои от 9 броя ветрогенератори с обща инсталирана мощност от 22,5 

MW (9х2,5 MW) в землището на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора. 

       Двата енергийни обекта  с обща инсталирана мощност от 72,5 MW, са разположени 

на една площадка върху високопланинско пасище в Централна Стара планина, в близост 

до връх Бузлуджа, на надморска височина от 1 377 м до 1510 м. На площадката, освен 

ветрогенераторите е изградена и подстанция „Ветроком” 110/20 kV, свързана с кабелни 

линии 20 kV към ветрогенераторите и с кабелна линия 110 kV към националната 

електропреносна мрежа. 

       Деветте броя ветрогенератори от парка „Контакт Консул” ще бъдат въведени в 

експлоатация на два етапа, съгласно издадено Разрешение за строеж № 216 от 28.12.2010 

г., както следва: 

- първи етап – ветрогенератори с номера: 1, 2, 3 и 4; 

- втори етап – ветрогенератори с номера: 5, 6, 7, 8 и 9. 

       Изградените и въведени в експлоатация  двадесет вятърни генератори (ВТ), както и 

останалите девет, които са в процес на изграждане, са с управление на скоростта, 

инверторни с ротор с три витла. Различната скорост се постига чрез асинхронен 

генератор с двойно захранване. Конверторът, който е конфигуриран чрез технологията на 
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биполярните транзистори с изолиран управляващ електрод (IСВТ) откъм мрежата и 

откъм генератора, е проектиран за Н.Н. Инверторът и трансформаторът на Ср.Н. са 

монтирани вътре в корпуса. Витлата на ротора се регулират с електрическа система за 

управление на ъгъла на атака спрямо вятъра чрез трифазни задвижващи механизми. 

       Благодарение на скоростния контрол, ветроснабдяването е автоматично 

оптимизирано при ниски и средни скорости, независимо от евентуални отклонения и 

плътността на въздуха. Над номинална енергия перката е нагласена за оптимална 

скорост, докато подемната сила на устройството се поддържа постоянна. 

 

Всички вятърните турбини са произведени от „Fuhrlander GmbH” - Германия и са с 

параметри: 

 

Основна информация 90 м. перка 

Перка Трикрила перка 

Ос на перката Наклонена хоризонтална на 5 градуса 

Скоростен контрол Електрична захващаща система с тройно съкращаване 

Номинална мощност 2,5 MW 

Вятърна скорост за включване 4 м/с 

Номинална вятърна скорост 13 м/с 

Вятърна скорост за изключване 25 м/с 

Проектирана годност 20 години 

Сертификат на перката и корпуса IЕС 2а 

Поносима вятърна скорост (за 3 секунди) 59,5 м/с 

Работа при околна температура от -20 до 40 градуса целзий 

 

         Роторът се състои от три перки, роторна главина, три предавателни свръзки и 

трифазни устройства за регулиране на захвата на устройствата. Крилата на перките са 

направени от висококачествено фибростъкло - подсилена пластмаса (FRP). Захващащата 

система, включена в главината, е проектирана за тройно ограничаване. Крилата са 

оборудвани с гръмоотводи и напрежението от светкавицата се провежда в главината. 

 

Диаметър на ротора 90 м 

Покривна площ 6,362 кв.м. 

Енергийна площ 318 W/кв.м. 

Ъгъл на наклон 5 градуса 

Конусен ъгъл 5 градуса 

Общо тегло около 52 т. 

Генератор (честота 50 Hz) – използва се ниско-волтова, въздушно охлаждаща се, 

трифазна, асинхронна, „slip-ring” машина. Въздушно-воден охладител е монтиран на 

генератора, който превежда излишната топлина във водно - охладителния цикъл. 

„Slip-ring” системата е проектирана така, че да осигури продължителна работа за 

повече от година, без нужда от поддръжка. Система за измерване на въртящата скорост е 

монтирана към генератора. Генераторът е оборудван с анти-вибрационо покритие. 

 

Тип Асинхронна „slip-ring” машина 

Защитен клас IР 55 

Номинална изходна мощност 2,5 MW 

Номинално напрежение 690 V 

Скоростен обхват в линейна операция 750 до 1310 оборота в минута 

Тегло около 10,6 t 
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Трансформаторът за преобразуване на произведената енергия от 690 V в средно 

напрежение, е разположен в корпуса. За масления трансформатор е използвано 

екологично чисто и огнеустойчиво силиконово масло. Потопеният в силиконово масло 

трансформатор се отличава с компактност, ниски загуби, ниска цена за рециклиране, 

способност за претоварване и висока устойчивост срещу прекомерно напрежение и 

хармония. 

Деветте броя ветрогенератори ще бъдат монтирани върху стоманени цилиндрични 

кули с височина на главината 85 м. Цилиндричните кули ще бъдат защитени от корозия 

посредством почистване с пясъкоструйник и покрити с епоксидни смоли. Кулите ще 

бъдат монтирани върху стоманобетонов фундамент, като за всеки фундамент е направено 

индивидуално геоложко проучване. Фундаментите са с форма на пресечена пирамида, 

завършваща с цилиндрична част. Фундирането ще се извърши на дълбочина от 1,75 м в 

здрав терен. В обема на фундаментите ще се поставят PVC тръби ф160 и ф70 за 

покарване на силовите и оптичните кабели, както и дренажна тръба за отвеждане на 

вътрешния конденз. Фундаментите ще бъдат покрити с 1,20 м слой от изкопана почва, 

уплътнена с пластове до достигане на обемно тегло 1,8 т/м
3
 

Съгласно предварителният договор за присъединяване (№ ЕП-298/05.05.2010г.), 

сключен между „НЕК” ЕАД,  „Ветроком” ЕООД и „Контакт Консул” ЕООД, за 

присъединяване на деветте ветрогенератори ще бъде извършено разширение на 

изградената подстанция „Ветроком”, като за целта ще се доставят и монтират силов 

трансформатор 25/31MVA ONAN/ONAF 110/20 kV и КРУ 20 kV. 

Присъединяването на подстанция „Ветроком” 110/20 kV към електропреносната 

мрежа се осъществява посредством кабелна връзка 110 kV от подстанцията до стълб 

№ 24 на въздушния електропровод „Освобождение”. Успоредно на кабелната линия 110 

kV, в същия изкоп, е положен и кабел с оптични влакна за осъществяване на 

комуникация, обмен на данни, управление и др. 

Монтираният кабел 110 kV е тип AXCLJ 1x400/40 мм2. Изборът на кабел е 

направен отчитайки токовото натоварване, термичната устойчивост, допустимия пад на 

напрежение и др. Кабелите са положени в изкоп с дълбочина между 1 000 и 1 300 мм. За 

предпазване на кабела от механични увреждания в изкопа над кабела са поставени 

предпазни бетонови плочки и предпазна лента. В силно наклонените участъци при 

полагането на кабела са монтирани предварително закотвени с болтове бетонови 

блокчета с оглед предпазване от свличания. 

В определени участъци при преминаването през съществуващи мостове, над 

горски пътища полагането на кабела е в предпазен стоманен кожух от два събрани U 

профила вградени в настилката на мостовете. 

Относно данните за опита на заявителя за извършване на дейността “производство 

на електрическа енергия”, е установено , че едноличният собственик на „ВЕТРОКОМ” 

ЕООД и инвеститор на проекта е дружество „АЛПИК ХОЛДИНГ”Лтд, със седалище в 

Швейцария. Дружеството е част от групата дружества на АЛПИК, които остават основен 

инвеститор в инвестиционния проект за изграждане на вятърен парк „Бузлуджа”. Групата 

от компании е най-големият доставчик на енергия в Швейцария и развива дейност на 

територията на цяла Европа. Основните продукти на дружеството могат да се разделят на 

два сегмента – енергия и енергийни услуги. Основният пазар за енергийния сегмент 

(производство, пренос, продажба и търговия с електроенергия) са Швейцария, Италия, 

Германия и страните от централна и източна Европа. Сегментът с енергийните услуги 

(услуги и приложения, свързани с управлението на енергийните капацитети) покрива 

пазарите в Швейцария и Германия. 

Дейността на „Ветроком” ЕООД е концентрирана върху разработването и 

реализирането на инвестиции в сектора на производството, разпределението и търговията 
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с електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. От учредяването 

си дружеството се стреми към подобряване на необходимите условия за реализиране на 

енергийни проекти и за изграждане и пускане в експлоатация на нови модерни 

технологии и научни разработки в сферата на възобновяемите енергийни източници в 

Европа и България. 

Към момента първите две фази на проекта са въведени в експлоатация с 

инсталирана мощност от 50 MW – средно годишно производство 119 595 MWh. 

Представените от „Ветроком” ЕООД данни и документи доказват, че приемащото 

дружеството, което след преобразуването ще придобие нов енергиен обект - 

ветроенергиен парк „Контакт Консул” , притежава организационни възможности, опит и 

специалисти за извършване на лицензионната дейност „производство на електрическа 

енергия”. 

 „Ветроком” ЕООД е предвидило да изгради и въведе в експлоатация 

енергийния обект на шест етапа: 

- първи етап – предпроектни проучвания и експертни анализи – измерване на 

вятъра, оценка на околната среда, изготвяне на предварителен проект, подробно 

изчисляване на разходите, изготвяне на доклад за извършване на дейности – 

изпълнено; 

- втори етап – административни дейности – изпълнено; 

- трети етап – проектиране на електрическите компоненти, строителна част, 

провеждането на конкурси и преговори с подизпълнители за монтиране на 

оборудването, строителен надзор – изпълнено; 

- четвърти етап – доставка на вятърните турбини – срок до 31.12.2011 г. 

- пети етап – изграждане на фундаментите на вятърните турбини, инсталиране 

на конструкциите на вятърните турбини, рехабилитация на съществуващия и 

изграждане на нов път към обекта, изграждане на преносна мрежа и подстанция, 

свързване на оптичен кабел, изграждане на сградите за управление, експлоатация и 

поддръжка на вятърния парк – срок до 31.12.2011г. 

- шести етап – приключване на проекта – окончателни работи, инспектиране 

на обекта и провеждането на пусково-наладъчни тестове (за 20 вятърни турбини този 

етап вече е приключил). До декември 2011г. се очаква издаване на Разрешение за 

ползване от ДНСК. 

Спазвайки нормативните изисквания за одобряване на енергийния проект по 

отношение на опазването на околната среда, „Контакт Консул” ЕООД е подало молба 

до Регионалната инспекция към Министерството на околната среда и водите. С 

решение № С3-44-ПР/2009 г., РИОСВ – Стара Загора е постановила да не се извършва 

оценка на въздействието върху околната среда за изграждането на енергиен парк 

„Контакт Консул”, състоящ се от девет броя вятърни генератори с инсталирана 

мощност от 22,5 MW в имот № 000655 в землището на с. Енина, общ. Казанлък. 

Дружеството е представило Решението от РИОСВ. 

 Въз основа на гореизложеното се налага изводът, че третата фаза от 

Ветроенергиен парк „ВЕТРОКОМ” – парк „Контакт Консул” е отделен инвестиционен 

проект, с отделно разрешение за строеж и не може да бъде третиран като етап по 

смисъла на чл. 31, ал.11 от Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). 

Паркът следва да има отделни средства за търговско измерване и да ползва 

определената от ДКЕВР преференциална цена към датата на въвеждането му в 

експлоатация на целия и съответния срок на изкупуване. 

Целта на финансовия  анализ е да се установят финансовите последствия от даване 

на разрешение за преобразуване на „Ветроком” ЕООД, в това число и наличието на 
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финансови възможности за осъществяване на дейността по лицензия след 

преобразуването.  

От направения анализ на база представените годишни финансови отчети на 

„Ветроком” ЕООД, за периода 2008 – 2010 г. се вижда, че за първите две години 

дружеството отчита загуби,  в резултат на това, че инвестиционния процес не е 

приключил. През 2010 г. „Ветроком” ЕООД  започва производствената дейност, като 

реализираната нетна печалба е в размер на 157 хил. лв.  

За анализирания период се наблюдава значителен ръст на собствения капитал на 

дружеството, който нараства от 29 213 хил.лв. за 2008 г. на 154 681 хил. лв. за 2010 г., 

вследствие на увеличението на записания капитал и създадения резерв от последващи 

оценки. В резултат на изградените и въведени в експлоатация нови мощности през 2010 

г., дълготрайните материални активи са увеличени  спрямо 2009 г., като в абсолютна 

стойност нарастването е от 13 986 хил. лв. на 132 217 хил. лв.  

Общото финансово състояние на  „Ветроком” ЕООД определено на база общата 

балансова структура към 31.12.2010 г. е добро. Дружеството разполага с достатъчен по 

размер оборотен капитал за погасяване на текущите задължения и собствен капитал да 

покрива краткосрочните и дългосрочните задължения.  

От представените годишни финансови отчети за периода 2008 – 2010 г. на 

„Контакт Консул” ЕООД е видно, че дружеството не е осъществявало дейност и няма 

реализирани приходи. Към 31.12.2009 г. активът на баланса е съставен само от 

краткотрайни активи на стойност 282 хил.лв., и дружеството няма краткосрочни и 

дългосрочни задължения. 

През 2010 г. „Контакт Консул” ЕООД е извършило инвестиционни разходи, които 

са представени във финансовия отчет като „разходи за придобиване на ДМА” в размер 

на 159 хил.лв., краткотрайните активи са намалени на 112 хил.лв. от намалените 

налични парични средства в депозити. През 2010 г. дружеството реализира финансови 

приходи в размер на 4 хил.лв., а отчетените разходи са 15 хил. лв. Регистрираният 

капитал на дружеството към 31.12.2010 г. е непроменен спрямо предходната година и е 

на стойност 300 хил. лв.  

Поради обстоятелството, че за разглеждания период дружеството не е 

осъществявало търговска дейност натрупаната загуба е на стойност 29  хил. лв.  

С оглед установяване на финансовите последствия от даване на разрешение за 

преобразуване на „Ветроком” ЕООД, ДКЕВР с писмо № Е-ЗЛР-Р-26/28.07.2011 г. е 

изискала  допълнителна информация, встъпителен счетоводен баланс на „Ветроком” 

ЕООД, отразяващи обстоятелствата по вливането на „Контакт Консул” ЕООД. 

 С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-26/02.08.2011 г. „Ветроком” ЕООД е представило 

встъпителен счетоводен баланс към 28.02.2011 г. и икономическа обосновка към него. 

 От анализа на представения встъпителен баланс е видно, че придобиването на 

вливащото дружество е осчетоводено, като придобиване на нематериален дълготраен 

актив „право на строеж” на покупна цена. Към встъпителния баланс е представена 

икономическа обосновка за изготвянето на встъпителния баланс при преобразуване 

чрез вливане на „Контакт Консул” ЕООД във „Ветроком” ЕООД, с която се пояснява 

представянето на вливащото се дружество във встъпителния баланс на „Ветроком” 

ЕООД към 28.02.2011г., както следва: 

  -предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане - 

1 127 хил. лв.; 

  -вземания от клиенти и доставчици - 1 хил. лв.; 

  -други вземания - 31 хил. лв.; 

  -парични средства в брой - 66 хил. лв.; 

  -парични средства в безсрочни сметки (депозити) - 7 хил. лв. 
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 В обосновката „Ветроком” ЕООД заявява, че по същество цялата дейност и 

договори, свързани с развитието на проекта и процеса на строителство се извършва от 

приемащото дружество, като инвестиция в нов обект. Това е концентрирано, като 

стратегия след подписване на представения договор на преобразуване, което показва, 

че приемащото дружество приема вливащото се дружество като актив на своя баланс 

под формата на собственост, а не като обединяване на две дейности.  

 Направеният финансов анализ на база представения встъпителен баланс показва, 

че общото финансово състояние определено на база общата балансова структура се 

подобрява. 

Стойността на инвестицията за изграждането на енергиен обект  вятърен парк 

„Контакт Консул”, състоящ се от 9 броя ветрогенератори, с обща инсталирана мощност 

22,5 MW, се предвижда да е в размер на 71 437 хил.лв. или стойността на инвестицията 

за 1 MW , възлиза на 3175 хил.лв., като финансирането ще се осъществи със 100% 

собствени средства. 

Като доказателства за наличен собствен паричен ресурс за изграждане на 

инвестиционния проект – парк „Контакт Консул”, с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-

26/25.05.2011 г., дружеството е представило писмо за намерение от 10.05.2011 г. на 

„Алпик Холдинг” Лтд. - едноличен собственик на капитала на „Ветроком” ЕООД, 

подписано от Лукас Отикер и Петр Шиб, в качеството им на представители на „Алпик 

Холдинг” Лтд., в което се посочва, че „Алпик Холдинг” Лтд. е запознато със 

стартиралото преобразуване на  „Ветроком” ЕООД, чрез вливане на компанията 

„Контакт Консул” ЕООД.  Приложена е и декларация относно финансиране на проекта, 

с която „Алпик Холдин” Лтд. декларира, че ще финансира 100% строителство и 

разработване на енергийния обект,  като размерът на инвестицията ще бъде в размер на 

36 000 хил.евро. В цитираните документи не е уточнено каква ще е формата на 

финансиране - чрез увеличение на капитала на приемащото дружество или чрез 

предоставяне на заемни средства от едноличния собственик на капитала. В 

разработените варианти на  финансови модели от „Ветроком” ЕООД  необходимите 

средства за осъществяване на инвестицията са представени като собствени, без за тях 

да се предвижда изплащането лихва на едноличния собственик на капитала. 

От анализа на представените консолидирани годишни финансови отчети на „Алпик 

Холдинг” Лтд., за периода 2008 – 2010 г. е видно, че дружеството отчита ръст на 

собствения капитал, който се увеличава от 3 830 000 хил.CHF
1
 през 2008 г., на 7 779 

000 хил.CHF през 2010 г. Дружеството реализира положителен финансов резултат, като 

през 2008 г. нетната печалба е в размер на 723 000 хил.CHF , през 2009 г. е 666 000 

хил.CHF, а през 2010 г. печалбата възлиза на 638 000 хил.CHF. От направения анализ на 

текущите финансови резултати може да се направи извод, че „Алпик Холдинг” Лтд. 

разполага с възможността да обезпечи финансирането на инвестиционните си 

намерения със собствен паричен ресурс. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-26/27.06.2011 г. е представено и решение на 

управителния орган на „Ветроком” ЕООД от 23.06. 2011 г., в което се посочва, че са 

взети следните решения: 

1.В съответствие с решението на едноличния собственик на капитала – „Алпик 

Холдинг” Лтд. да финансира 100% от изграждането и реализирането на проекта; 

2.Финансирането ще бъде в размер на 36 000 хил.евро, които ще бъдат 

осигурени от дружеството. 

   Дружеството е представило бизнес план и финансов модел за периода 2011г. – 

2031г. 

                                                 
1
 Курс на Швейцарския франк към Българския лев за 05.07.2011 – 1 CHF – 1.58701 BGN. 
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  Финансовият модел е разработен при полезен живот на активите, респективно 

при срок на амортизация на обекта 20 години, и е представен в три варианта – 

реалистичен, оптимистичен и песимистичен. 
Приходите от продажба на електрическа енергия, и в трите варианта на финансовия 

модел, са изчислени при „стоп цени” на база преференциалните цени, утвърдени от 

Комисията с Решение № Ц-010/30.03.2011 г., а именно:  

- ВтЕЦ работещи до 2250 часа - 188.29 лв./MWh; 

- ВтЕЦ работещи над 2250 часа - 172.95 лв./MWh. 

Посочена е прогнозната структура и обем на разходите за периода на бизнес 

плана, като са предвидени разходи за персонал, поддръжка, административни разходи и 

други.  

В реалистичния (базовия) вариант прогнозираното от дружеството годишно нетно 

производство на електрическа енергия от  деветте турбини, които ще бъдат монтирани при 

изграждането е 53 837 MWh. 

Прогнозните годишни експлоатационни разходи са с константна стойност и са в 

размер на 1 326 хил.лв. 

При така заявените параметри (изчислени на база всички вложени инвестиционни 

разходи в размер на 71 437 хил.лв.), в базовия сценарии и спазвайки посочения от 

кандидата в бизнес плана и финансовия модел дискантов фактор (r=8.90%), 

показателите за ефективност на инвестиционния проект са както следва: 

 Нетна настояща стойност (NPV) -    9 119 хил.лв.; 

 Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) -   10.64  %; 

 Срок на откупуване -   9 години 

Нетната настояща стойност (NPV) e положителна величина (9 119 хил.лв.) и 

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR = 10.64%) е по-висока от използвания 

дисконтов фактор (r=8.90%), което определя проекта като финансово ефективен. 

Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде след деветата година от началото на 

проекта. 

В оптимистичния вариант прогнозираното от дружеството годишно нетно 

производство на електрическа енергия от деветте турбини, които ще бъдат монтирани е 57 

120 MWh. 

Прогнозните годишни експлоатационни разходи са с константна стойност и са в 

размер на 1 326 хил.лв. 

При така заявените параметри (изчислени на база всички вложени инвестиционни 

разходи в размер на 71 437 хил.лв.) в оптимистичния сценарии и спазвайки посочения от 

кандидата в бизнес плана и финансовия модел дискантов фактор (r=8.90%), 

показателите за ефективност на инвестиционния проект са както следва: 

 Нетна настояща стойност (NPV) -    14 338 хил.лв.; 

 Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) -   11.61  %; 

 Срок на откупуване -   8 години 

Нетната настояща стойност (NPV) e положителна величина (14 338 хил.лв.) и 

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR = 11.61%) е по-висока от използвания 

дисконтов фактор (r=8.90%), което определя проекта като финансово ефективен. 

Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде след осмата година от началото на 

проекта. 

В песимистичния вариант прогнозираното от дружеството годишно нетно 

производство на електрическа енергия от деветте турбини, които ще бъдат монтирани при 

изграждането е 50 554 MWh. 

Прогнозните годишни експлоатационни разходи са с константна стойност и са в 

размер на 1 302 хил.лв. 
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При така заявените параметри (изчислени на база всички вложени инвестиционни 

разходи в размер на 71 437 хил.лв.) в песимистичния сценарии и спазвайки посочения от 

кандидата в бизнес плана и финансовия модел дискантов фактор (r=8.90%), 

показателите за ефективност са както следва: 

 Нетна настояща стойност (NPV) -    4 105 хил.лв.; 

 Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) -   9.69  %; 

 Срок на откупуване -   10 години 

Нетната настояща стойност (NPV) e положителна величина (4 105 хил.лв.) и 

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR = 9.69%) е по-висока от използвания 

дисконтов фактор (r=8.90%), което определя проекта за изграждането на енергийния 

обект като финансово ефективен. Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде след 

десетата година от началото на проекта. 

Във връзка с утвърждаването на нови преференциални цени за изкупуване на 

електрическа енергия от ветрови централи, съгласно решение № Ц 18/20.06.2011 г., а 

именно ВтЕЦ работещи до 2250 часа – 191.00 лв./ MWh, без ДДС; ВтЕЦ работещи над 

2250 часа – 173.06 лв./ MWh, без ДДС, са преразгледани представените за одобрение 

варианти на финансовия модел, при запазване на останалите финансови параметри, 

заложени от дружеството.  

От анализа  на финансовия модел за изграждането на  енергийния обект – парк 

„Контакт Консул”, при залагане на действащите преференциални цени за изкупуване на 

електрическа енергия от вятърни електрически централи, съгласно решение № Ц 

18/20.06.2011 г. , е установено, както следва: 

В реалистичния (базовия) вариант прогнозираното от дружеството годишно нетно 

производство на електрическа енергия от  деветте турбини, които ще бъдат монтирани при 

изграждането е 53 837 MWh. 

Прогнозните годишни експлоатационни разходи са с константна стойност и са в 

размер на 1 326 хил.лв. 

При така заявените параметри (изчислени на база всички вложени инвестиционни 

разходи в размер на 71 437 хил.лв.), в базовия сценарии и спазвайки посочения от 

кандидата в бизнес плана и финансовия модел дискантов фактор (r=8.90%), 

показателите за ефективност на инвестиционния проект са както следва: 

 Нетна настояща стойност (NPV) -    10 358 хил.лв.; 

 Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) -   10.87  %; 

 Срок на откупуване -   9 години 

Нетната настояща стойност (NPV) e положителна величина (10 358 хил.лв.) и 

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR = 10.87%) е по-висока от използвания 

дисконтов фактор (r=8.90%), което определя проекта като финансово ефективен. 

Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде след деветата година от началото на 

проекта. 

В оптимистичния вариант прогнозираното от дружеството годишно нетно 

производство на електрическа енергия от деветте турбини, които ще бъдат монтирани е 57 

120 MWh. 

Прогнозните годишни експлоатационни разходи са с константна стойност и са в 

размер на 1 326 хил.лв. 

При така заявените параметри (изчислени на база всички вложени инвестиционни 

разходи в размер на 71 437 хил.лв.) в оптимистичния сценарии и спазвайки посочения от 

кандидата в бизнес плана и финансовия модел дисконтов фактор (r=8.90%), 

показателите за ефективност са както следва: 

 Нетна настояща стойност (NPV) -    15 581 хил.лв.; 

 Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) -   11.84  %; 
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 Срок на откупуване -   8 години 

Нетната настояща стойност (NPV) e положителна величина (15 581 хил.лв.) и 

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR = 11.84%) е по-висока от използвания 

дисконтов фактор (r=8.90%), което определя проекта като финансово ефективен. 

Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде след осмата година от началото на 

проекта. 

В песимистичния вариант прогнозираното от дружеството годишно нетно 

производство на електрическа енергия от деветте турбини е 50 554 MWh. 

Прогнозните годишни експлоатационни разходи са с константна стойност и са в 

размер на 1 302 хил.лв. 

При така заявените параметри (изчислени на база всички вложени инвестиционни 

разходи в размер на 71 437 хил.лв.) в песимистичния сценарий и спазвайки посочения от 

кандидата в бизнес плана и финансовия модел дисконтов фактор (r=8.90%), 

показателите за ефективност на инвестиционния проект са както следва: 

 Нетна настояща стойност (NPV) -    5 339 хил.лв.; 

 Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) -   9.93  %; 

 Срок на откупуване -   10 години 

Нетната настояща стойност (NPV) e положителна величина (5 339 хил.лв.) и 

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR = 9.93%) е по-висока от използвания 

дисконтов фактор (r=8.90%), което определя проекта като финансово ефективен. 

Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде след десетата година от началото на 

проекта. 

       Въз основа на гореизложеното и при така заложените в бизнес плана параметри се 

налага изводът, че лицензиантът притежава финансовите възможности за изграждането 

на инвестиционния проект – парк „Контакт Консул”, като преобразуването на 

дружеството няма да доведе до нарушаване на лицензионната дейност „производство 

на електрическа енергия”.  

       Предвид всичко гореизложено, Комисията счита искането на „Ветроком”ЕООД за 

разрешаване на преобразуване чрез вливане на „Контакт Консул” ЕООД в него, за 

основателно. Съгласно разпоредбата на чл.52, ал.2 от ЗЕ във вр. с чл.78, ал.4 от НЛДЕ в 

случаите, когато ДКЕВР даде съгласие за преобразуването , с решението си  комисията 

изменя или прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова. В изпълнение на 

цитираните разпоредби и като взе предвид декларираните от заявителя обстоятелства на 

проведеното на 13.09.2011г. открито заседание за разглеждане на доклада, а именно, че 

инвестиционният проект – парк „Контакт Консул”, представлява самостоятелен енергиен 

обект с отделно мерене, Комисията счита , че следва да бъде издадена нова лицензия на 

дружество „Ветроком”ЕООД за този отделен енергиен обект. На проведеното открито 

заседание представителят на дружеството депозира удостоверение от фирма „СТРОЙ 

НАДЗОР„ООД, ЕИК 121903623, упражняващо консултантски услуги и строителен 

контрол , съгласно договор от 18.04.2011 г. на строеж „Ветроенергиен парк Контакт 

Консул” , с което фирмата удостоверява, че : 

- строителните работи по фундаментите на всичките 9 площадки за 

ветрогенератори са завършени в съответствие със съгласувания и одобрен 

проект и са предадени за монтаж на доставчика на ветрогенераторите; 

- актовете и протоколите по строителството на 9 площадки за ветрогенератори 

са съставени , съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

- положени и изпитани са кабелните линии 20кV  и оптичните трасета от 

генераторите до втора станция на КРУ 20кV в п/ст „Ветроком”; 
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- монтажът на ветрогенераторите е започнат, като се очаква тяхното завършване 

до 15.10.2011г., което е в съответствие с предвидения график за монтаж. В 

същия срок ще се провеждат пусковите изпитания на готовите междувременно 

машини. 

Предвид това, че самостоятелният енергиен обект не е въведен в експлоатация и към 

момента дружеството не осъществява дейността „производство на електрическа 

енергия”, то лицензията следва да бъде с условия за изграждане на енергийния обект.  

С оглед времевия ресурс на съоръженията и равнопоставеността на 

лицензиантите , ДКЕВР счита , че срокът на лицензията следва да бъде 25 (двадесет и 

пет) години, считано от датата на решението на комисията за разрешаване започване 

осъществяването на лицензионната дейност.  

 

          Предвид гореизложеното, и на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗЕ във връзка с     

чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗЕ, във връзка с чл.78, ал.3, т.1 и ал.4 и чл.14, ал.3 от 

Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р  Е  Ш  И :  

 

1. Разрешава на „Ветроком” ЕООД, ЕИК 123669485., със седалище и 

адрес на управление - град София 1000, Район „Средец”, улица „Георги Сава 

Раковски” № 130, ет. 1, ап. 4, да се преобразува чрез вливане на дружество „Контакт 

Консул” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1463, район  

„Триадица”, ул. „Цар Петър” № 10, ЕИК 175435260 в него. 

2. Издава на „Ветроком” ЕООД, ЕИК 123669485., със седалище и адрес на 

управление - град София 1000, Район „Средец”, улица „Георги Сава Раковски” № 

130, ет. 1, ап. 4, лицензия № Л-363-01/19.09.2011 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 определя условията за 

изграждане на енергийния обект – ветроенергиен парк „Контакт Консул”, стоящ се 

от 9 броя ветрогенератори  с обща инсталирана мощност 22,5 MW, находящ се  в 

землището на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора,  срок за изграждане на 

енергийния обект и срок за започване на лицензионната дейност, така както е 

посочено в лицензията - приложение към това решение . 

3. Решението по т.2 влиза в сила от  датата на вписване на 

преобразуването в търговския регистър. 

4. Одобрява на „Ветроком” ЕООД  бизнес план за периода 2011г. – 

2031г. включително, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 2. 

  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      /Ангел Семерджиев/ 

     

 

    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

/Васил Лозанов/ 


