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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 
 

№ Пр-Л-089 
 

от 03.06.2005 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 03.06.2005 г., като разгледа преписка  
№ ПРЛ-2/2005 г., образувана с решение на ДКЕВР по т. 7 от протокол 
№50/20.05.2005 г., доклад с вх. № Е-ДК-204/19.05.2005 г. от дирекция 
“Топлоенергетика” и дирекция “Правна”, приложените към доклада документи и 
събраните данни от проведеното на 02.06.2005 г. открито заседание по преписката, 
установи следното: 
 

С писмо вх. № Е-ЗЛР-ПР-19/20.04.2005 г. назначеният от министъра на 
енергетиката и енергийните ресурси ликвидатор на “Топлофикация Самоков” ЕАД е 
поискал прекратяване на издадените на дружеството лицензии  
№ Л-089-02/21.02.2001 г. за производство на топлинна енергия и  
№ Л-090-05/21.02.2001 г. за пренос на топлинна енергия, които са със срок от 10 
години. Заявителят е обосновал искането си за прекратяване на лицензиите с взетото 
решение за прекратяване на дейността на “Топлофикация Самоков” ЕАД чрез 
ликвидация. Като начин за разпореждане с имуществото, чрез което се осъществява 
лицензионната дейност, е посочена “разпродажба”. Към заявлението са приложени два 
протокола на министъра на енергетиката и енергийните ресурси за прекратяване на 
дружеството чрез ликвидация.  

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 
страна е констатирано, че същите не отговарят на изискванията на чл. 68, ал. 2 от 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата, обн., ДВ, бр.53 от 
22.06.2004 г.), а именно – не е приложен документ за платени такси за разглеждане на 
двете искания общо в размер на 1000 лв. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата на 
заявителя е изпратено писмено съобщение от 27.04.2005 г. за отстраняване на 
допуснатите нередовности. В законоустановения седемдневен срок заявителят не е 
отстранил пропуските, поради което и на основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата 
заявлението му не подлежи на разглеждане от комисията.  

Във връзка с постъпилата със заявлението информация и по сигнал от министъра 
на енергетиката и енергийните ресурси с вх. №Е-03-08-25/11.04.2005 г., че 
дружеството не упражнява лицензионните дейности от 2002 г., със заповед на 
председателя на ДКЕВР №Е-3-90/18.05.2005 г. е назначена работна група със задача да 
извърши извънредна проверка по документи на изпълнението от “Топлофикация 
Самоков” ЕАД на задълженията по издадените й лицензии № Л-089-02/21.02.2001 г. за 
производство на топлинна енергия и №Л-090-05/21.02.2001 г. за пренос на топлинна 
енергия и дали за период повече от една година назад са извършвани дейностите 
производство и пренос на топлинна енергия на територията на град Самоков от 
“Топлофикация Самоков” ЕАД.  

Възложената със заповедта проверка е извършена на 19.05.2005 г. 
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За резултатите от проверката е съставен протокол №04-03-002/19.05.2005 г., 
подписан от страна на проверяваното лице от г-жа Недка Николова Величкова – 
ликвидатор на “Топлофикация Самоков” ЕАД.  

Във основа на извършената от работната група проверка, директорите на 
дирекция “Топлоенергетика” и дирекция “Правна” са внесли в комисията доклад с вх. 
№ Е-ДК-204/19.05.2005 г. с предложение за откриване на производство за 
прекратяване на издадените на “Топлофикация Самоков” ЕАД лицензии, който е приет 
от комисията на закрито заседание, проведено на 20.05.2005 г. С решение по т. 7 от 
протокол №50/20.05.2005 г., прието на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЕ и чл. 9, т. 2, във 
връзка с чл. 67, ал. 1, т. 6 от Наредбата, по инициатива на комисията е открито 
производство за прекратяване на издадените на “Топлофикация Самоков” ЕАД 
лицензии № Л-089-02/21.02.2001 г. за производство на топлинна енергия и  
№Л-090-05/21.02.2001 г. за пренос на топлинна енергия, поради неосъществяване на 
лицензионните дейности за период повече от една година. Изпратено е писмено 
уведомление до г-жа Недка Величкова – ликвидатор на “Топлофикация Самоков” 
ЕАД, за откриване на производството за прекратяване на лицензиите, съгласно 
разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от Наредбата, като й е даден 14-дневен срок за 
представяне на писмено становище по основанията за прекратяване на лицензиите, 
съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 3 от Наредбата и е уведомена за насроченото на 
02.06.2005 г. открито заседание по преписката. 

С писмо вх. № Е-03-08-42/31.05.2005 г. г-жа Величкова отново е потвърдила 
депозираното с вх. № Е-ЗЛР-ПР-19/20.04.2005 г. заявление за прекратяване на 
лицензиите на “Топлофикация Самоков” ЕАД. 

В хода на извършената служебна проверка са събрани и анализирани 
следните документи от досието на лицензианта в ДКЕВР: 

1. Констативен протокол № 05 – 121 от 04.12.2002 г. и доклад от планова 
проверка в “Топлофикация Самоков” ЕАД, извършена от експерти на ДКЕР; 

2. Годишна производствена програма и годишна програма на планирани престои 
за 2003 г.; 

3. Писмо вх. № 14-18-3/17.04.2003 г. от “Топлофикация Самоков” ЕАД; 
4. Факс изх. № 159/08.07.2002 г. от “Топлофикация Самоков” ЕАД; 
5. Писма от ДКЕВР до “Топлофикация Самоков” ЕАД относно предоставяне на 

информация и документи върнати неполучени, с обратни разписки – 3 броя; 
6. Писмо вх. №Е-03-08-25/11.04.2005 г. от МЕЕР с информация, че дружеството 

не работи от м. февруари 2002 г.; 
7. Заявление вх. № Е-ЗЛР-ПР-19/20.04.2005 г. за прекратяване на лицензиите на 

“Топлофикация Самоков” ЕАД, с приложени два протокола на министъра на 
енергетиката и енергийните ресурси за прекратяване на дружеството чрез ликвидация. 

Въз основа на събраната документация е установена следната фактическа 
обстановка: 

“Топлофикация Самоков” ЕАД е лицензирана за производство на топлинна 
енергия чрез два енергийни обекта - отоплителните централи “ОЦ-1” и “ОЦ-2”. Те са 
въведени в експлоатация през 1979 г. и 1981 г. с предназначение да захранват с 
топлинна енергия битови потребители и три обществени сгради на територията на гр. 
Самоков. Общо инсталираната топлинна мощност е 16,16 MW. Дружеството е 
лицензирано за пренос на топлинна енергия за част от територията на град Самоков, 
посочена в приложение №1 към лицензията. 

Видно от констативен протокол № 05 – 121 от 04.12.2002 г. и доклад от 
07.01.2003 г. от планова проверка, извършена от експерти на ДКЕР, “Топлофикация 
Самоков” ЕАД не произвежда топлинна енергия от 02.2002 г., вкл. и към момента на 
проверката.  
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В “Годишна производствена програма и годишна програма на планирани 
престои”, представена от дружеството за 2003 г. – Приложение № 7 към лицензия  
№ Л-089-02/21.02.2001 г. за производство на топлинна енергия е конкретизирано, че 
“Топлофикация Самоков” ЕАД “не работи от 08.02.2002 г. За 2003 г. не се предвижда 
стартиране на производството поради липса на заявен интерес от страна на 
потребителите”.  

В писмо вх. № 14-18-3/17.04.2003 г. от “Топлофикация Самоков” ЕАД е 
потвърдена датата на спиране на производството на топлинна енергия - 08.02.2002 г., 
като е пояснено, че причина за това са неизплатени сметки за природен газ.  

Изпратените през 2005 г. от комисията до “Топлофикация Самоков” ЕАД писма 
за представяне на общи условия, годишен финансов отчет за 2004 г. и показатели за 
качество са върнати обратно, неполучени от адресата.  

С писмо вх. №Е-03-08-25/11.04.2005 г. от МЕЕР е предоставена информация, че 
дружеството е преустановило дейността си от м. февруари 2002 г. и не произвежда 
топлинна енергия. Причина за това е рязко намаления брой битови абонати и 
нарасналата продажна цена на топлинната енергия от 40,43 лв./MWh. на 96 лв./MWh. 
С решение от 28.02.2003 г. Агенцията за приватизация (АП) е обявила публично 
оповестен конкурс за продажба на 100 % от капитала на дружеството, но не е проявен 
интерес от страна на потенциални купувачи. Поради липса на перспектива за 
провеждане на успешна приватизационна процедура, АП е предложила 
“Топлофикация Самоков” ЕАД да бъде обявена в процедура на ликвидация. С писмо 
от 17.02.2004 г. МЕЕР е отправило предложение до Община Самоков за безвъзмездно 
придобиване на търговското предприятие на “Топлофикация Самоков” ЕАД. От страна 
на общината не е проявен интерес за придобиването му. На заседание, проведено на 
22.04.2004 г. Комисията по структурна реформа на МЕЕР е взела решение за 
откриване на процедура за ликвидация по реда на Търговския закон за “Топлофикация 
Самоков” ЕАД. 

С протокол № ДВ-143 от 22.12.2004 г. министърът на енергетиката и енергийните 
ресурси, в качеството му на представител на държавата като едноличен собственик на 
капитала на “Топлофикация Самоков” ЕАД, е взел решение за прекратяване на 
дейността на “Топлофикация Самоков” ЕАД по реда на глава седемнадесета от 
Търговския закон – чрез ликвидация, считано от вписване на това обстоятелство в 
търговския регистър по партидата на дружеството, определил е срок за ликвидация две 
години, считано от датата на обнародване на поканата до кредиторите в Държавен 
вестник, освободил е изпълнителния директор и е назначил ликвидатор. С протокол  
№ ДВ-20 от 08.04.2005 г. министърът на енергетиката и енергийните ресурси е 
изменил решенията по предишния протокол, като е намалил срока за ликвидация от 
две години на една година, считано от датата на обнародване на поканата до 
кредиторите в ДВ и е назначил нов ликвидатор. 

В хода на проучването е извършена и служебна проверка за наличието на 
обстоятелства по чл. 56, ал. 3 и чл. 57 от ЗЕ, а именно – за наличие на опасност от 
нарушаване сигурността на снабдяването на потребителите с топлинна енергия или на 
опасност за националната сигурност и обществения ред при прекратяване на 
лицензионните дейности. С писмо изх. № Е-03-08-34/28.04.2005 г. са поискани 
писмени становища от заинтересованите ведомства: министерство на енергетиката и 
енергийните ресурси, министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
министерство на отбраната, агенция за приватизация и община Самоков. Община 
Самоков и Министерството на регионалното развитие и благоустройството са 
представили становище, че не възразяват да бъдат прекратени издадените на 
“Топлофикация Самоков” ЕАД лицензии. Останалите сезирани ведомства не са 
отговорили в 14-дневния срок по чл. 69, ал. 2 от Наредбата. Във връзка с това и на 
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основание чл. 13, ал. 4 от Закона за административното производство и чл. 69, ал. 4 от 
Наредбата комисията може да издаде решение и без тези становища. 

Въз основа на гореизложеното могат да бъдат направени следните 
констатации: 

1. Дружеството не извършва дейностите производство и пренос на топлинна 
енергия на територията на град Самоков, за които е лицензирано, считано от 
08.02.2002 г., т.е. – не упражнява лицензионните дейности за период повече от една 
година назад. Това обстоятелство е основание за прекратяване на лицензиите съгласно 
разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от ЗЕ и чл. 67, ал. 1, т. 6 от Наредбата.  

2. Не са констатирани обстоятелства по чл. 56, ал. 3 и чл. 57 от ЗЕ, а именно – не 
е налице опасност от нарушаване сигурността на снабдяването на потребителите с 
топлинна енергия, тъй като те са се отказали от ползване на топлинна енергия, и не е 
налице опасност за националната сигурност и обществения ред при прекратяване на 
лицензионните дейности. 

3. Заинтересованите държавни и общински органи не са възразили срещу 
прекратяването на издадените на “Топлофикация Самоков” ЕАД лицензии.  

4. Агенцията за приватизация и министерството на енергетиката и енергийните 
ресурси са изразили положително становище по отношение откриването на процедура 
за ликвидация на “Топлофикация Самоков” ЕАД, необходимо условие за започването 
на която е решението на ДКЕВР за прекратяване на лицензиите – чл. 55, ал. 4 от ЗЕ.  

5. Назначеният ликвидатор на “Топлофикация Самоков” ЕАД – г-жа Недка 
Величкова, е подала изрично искане до комисията за прекратяване на двете лицензии, 
което поддържа. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 21,  

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 67, ал. 1, т. 6 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката, 

 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

Р Е Ш И: 
 

 Прекратява Лицензия за производство на топлинна енергия  
№ Л-089-02/21.02.2001 г. и Лицензия за пренос на топлинна енергия  
№ Л-090-05/21.02.2001 г. на “Топлофикация Самоков” ЕАД. 
 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14 (четиринадесет) дневен срок. 


