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                     Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Пр-Л-005 от 06.06.2011 г. 

 

 

 ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.06.2011 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

ДК-290/01.06.2011г., относно прекратяване на лицензия за производство на топлинна 

енергия № Л-005-02/17.10.2000 г. и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-004-

05/17.10.2000 г., издадени на „Топлофикация Правец” ЕАД, установи следното: 

 

На „Топлофикация Правец” ЕАД са били издадени лицензия за производство на 

топлинна енергия № Л-005-02/17.10.2000 г. и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-

004-05/17.10.2000 г., за срок от 10 (десет) години, считано от датата на влизането им в сила -

17.11.2000 г. 

Срокът на лицензиите, издадени на „Топлофикация Правец” ЕАД е изтекъл на 

17.11.2010 г. и в законоустановения едногодишен срок лицензиантът не е поискал  

удължаване и не е уведомил комисията, че няма да осъществява лицензионна дейност. По 

силата на чл. 55, ал. 3 от Закона за енергетиката, с изтичане срока на лицензиите на 17.11.2010 

г. последните се считат за прекратени. В допълнение следва да се отбележи, че от 01.04.2008 

г. производството на енергия е прекратено, поради липса на топлинен товар. 

Съгласно изискването на чл. 66, ал. 1 във вр. с чл. 67 ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) издадените лицензии следва да се 

прекратят с решение на комисията. Изхождайки от чл. 9 от НЛДЕ, комисията не следва да 

открива производство по прекратяването на лицензиите. 

По силата на чл. 21, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, с решението 

комисията само констатира, че на 17.11.2010 г. срокът на лицензиите на „Топлофикация  

Правец” ЕАД е изтекъл. 

  

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 3 от Закона 

за енергетиката във връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране 

на дейностите в енергетиката и при условията на чл. 21, ал. 2 от Административно-

процесуалния кодекс 

 

         ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

                                                             Р Е Ш И: 

         

ПРЕКРАТЯВА, считано от 17.11.2010 г., лицензия за производство на топлинна 

енергия № Л-005-02/17.10.2000 г. и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-004-

05/17.10.2000 г., издадени на „Топлофикация Правец” ЕАД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Правец, ул. „Работническа” № 9, ЕИК 122082474. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- 

дневен срок от съобщаването му.  

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                           ( Ангел Семерджиев) 

 

                                                         

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                            (Емилия Савева) 


