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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” №8 - 10, тел. 932 10 13, факс 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-144 
 

от 25.11.2004 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 25.11.2004 г., като разгледа документите, 
приложени по преписка № 39/2004г., образувана по заявление с вх. №  
ЗЛР-Л-39/25.08.2004 г., подадено от “КАМИБО” ЕООД за издаване на лицензия за 
производство на електрическа и топлинна енергия, събраните данни от проведеното 
на 24.11.2004 г. открито заседание по преписката и доклад с вх. № ДК-323/16.11.2004 
г. от директора на дирекция “Топлоенергетика”, установи следното: 

 
При извършената проверка на заявлението с вх. № ЗЛР-Л-39/25.08.2004 г., 

подадено от “КАМИБО” ЕООД, и приложенията към него от формална страна беше 
констатирано, че те не отговарят напълно на изискванията на чл.13 от Наредбата за 
лицензиране на дейностите в енергетиката, наричана по-нататък Наредбата, поради което 
на основание чл.4, ал.2 от Наредбата на заявителя бе изпратено писмено съобщение да 
отстрани нередовностите в седемдневен срок. С писма № ЗЛР-Л-39 от 08.09.2004, от 
13.09.2004, от 29.09.2004 и от 11.10.2004 г. заявителят представи необходимите документи 
за разглеждане на преписката по същество за съответствие с условията за издаване на 
лицензия по чл.40, ал.1 от ЗЕ. 

Въз основа на проучването по преписката се установиха следните факти и 
произтичащите от тях изводи: 

 
Правни аспекти 

 Видно от представеното удостоверение за актуално състояние от 14.07.2004 г. на 
Софийски градски съд, заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон и е вписан в 
Регистъра за търговски дружества при Софийски градски съд с решение от 03.11.2003 г. 
по ф.д. № 11328/2003 г., под № 79599, том 946, стр. 179, като еднолично ООД с фирма 
“КАМИБО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Надежда, ж.к. 
Надежда, бл.155, вх.В, ап.71, ет.3. Дружеството е с данъчен номер 2224138299 и 
БУЛСТАТ 131157890. Управлява се и се представлява от едноличния собственик на 
капитала – Камелия Шушкова. 

Предметът на дейност на дружеството е: “Извършване на вътрешно и 
външнотърговска дейност, импорт и експорт, търговско представителство, 
посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, туроператорска, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска дейност и агентство на местни и чуждестранни 
лица в страната и чужбина, проектиране, инженерингова дейност, изграждане, покупко-
продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, 
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова 
дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, 
преработка на селскостопански и млечни продукти, търговия с хранителни стоки, 
безалкохолни напитки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, 
ресторантьорство, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, сделки с 
интелектуална собственост, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и 
инсталации за тях, строителна дейност в областта на електропроизводството, монтаж и 
ремонт на енергетично оборудване, производство и разпределение на електрическа и 
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топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, и други дейности и услуги, обслужващи 
основните дейности”. 

Със съдебно решение от 31.03.2004 г. по партидата на дружеството е вписан залог 
върху 500 дяла, съставляващи 100% от капитала му, сключен между “Първа 
инвестиционна банка” АД и Камелия Шушкова с дата 15.03.2004 г. 

В удостоверението за актуално състояние е отразено, че с решение на Окръжен съд, 
гр.Враца, от 01.07.2004 г. по партидата на “Хименерго” ЕАД е вписана продажбата на 
търговското предприятие на “Хименерго” ЕАД, извършена от заложния кредитор “ЕЛИТ 
ГРУП 2003” ЕООД – София, на “КАМИБО” ЕООД, като съвкупност от права, 
задължения, фактически отношения и отделни негови елементи.  

“КАМИБО” ЕООД не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - видно 
от декларация, подписана от управителя на дружеството и от удостоверението за актуално 
състояние на Софийски градски съд. В този смисъл издаването на лицензия няма да е в 
противоречие с чл.40, ал.3, т.1 и т.2 от ЗЕ. 

Заявителят не е получавал отказ за издаване и не му е отнемана лицензия за същата 
дейност и следователно искането не е в противоречие с чл.40, ал.3, т.3 от ЗЕ. 

Срокът, за който “КАМИБО” ЕООД иска лицензия, е 10 (десет) години. Заявителят 
е обосновал поискания срок с остатъчния ресурс на барабаните на парогенераторите. 

“КАМИБО” ЕООД заявява, че ще извършва лицензионната дейност чрез 
търговското предприятие “Хименерго”, бивша собственост на “Хименерго” ЕАД, което 
притежава лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  
№Л-112-03/06.03.2002 г. Търговското предприятие на лицензианта е било предмет на 
особен залог както следва: по два договора за особен залог, сключени между “Първа 
инвестиционна банка” АД и “Хименерго” ЕАД от 13.06.2002 г. и по договор за особен 
залог между същите страни от 30.08.2002 г. С договори за цесия от 24.06.2004 г. “Първа 
инвестиционна банка” АД прехвърля вземанията си по тези договори на “ЕЛИТ ГРУП 
2003” ЕООД. Със заявление от 25.06.2004 г. “ЕЛИТ ГРУП 2003” ЕООД е поискало от 
Врачански Окръжен съд пристъпване към изпълнение като заложен кредитор, като “ЕЛИТ 
ГРУП 2003” ЕООД е встъпило в правата на банката по пристъпването към изпълнение 
съгласно решение № 2351/08.11.2002 г. 

За удостоверяване на вещните си права върху енергийния обект заявителят е 
представил копие от договор с нотариална заверка с Рег. № 11824/29.06.2004 г., за 
покупко-продажба на търговското предприятие на “Хименерго” ЕАД извършена от 
заложния кредитор “ЕЛИТ ГРУП 2003” ЕООД – София, на “КАМИБО” ЕООД, като 
съвкупност от права, задължения, фактически отношения и отделни негови елементи, 
изброени в договора – дълготрайни активи “Топло-електрическа централа”, дълготрайни 
активи “Свежа вода от помпена станция Дъбника”, дълготрайни активи “Свежа вода от 
помпена станция Крета”, дълготрайни активи “Декарбонизирана вода”, дълготрайни 
активи “Омекотена вода”, дълготрайни активи “Напълно обезсолена вода”, допълнителни 
дълготрайни активи и терен, върху който е изградена топлоелектрическа централа и 
прилежащите й мощности, находящи се на заводската площадка на “ХИМКО” АД, гр. 
Враца, ведно с правото на строеж върху земята. 

Заявителят е представил нотариален акт за недвижимите имоти, както и извлечение 
от инвентарната книга на дружеството относно имуществото, с което ще се осъществява 
лицензионната дейност, в която са вписани основните съоръжения на енергийния обект и 
сградите. Представено е удостоверение от Централния регистър на особените залози, че 
няма вписани залози по партидата на “КАМИБО” ЕООД към 19.10.2004 г.  

 
Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че са налице правни 

основания за издаване на лицензия. 
 
Технически аспекти 
Топлоелектрическата централа “Хименерго” е построена през 1966 г. във връзка с 

изграждането на химическия комбинат. От въвеждането й в експлоатация през 1967 г. 
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централата осигурява химическите производства на комбината с необходимата топлинна 
енергия и електрическа енергия, като част от топлинната енергия е продавана и на външни 
потребители, а в зависимост от натоварването на химическите производства, излишъкът 
от електрическа енергия е продаван на НЕК. 

От август 2002 г. централата не осъществява производствена дейност. В момента се 
извършват ремонтни и организационни дейности за възобновяване на производството на 
електрическа и топлинна енергия. 

Общо инсталираната електрическа мощност е 62 MW, топлинната мощност - около 
348MW. 

Основните производствени съоръжения са: 
- Парогенератори 
Тип БЗК-160-100 - ПГ1, ПГ2 и ПГ3, въведени в експлоатация 1967 г. 
В резултат на извършена оценка, остатъчния работен ресурс на барабаните на ПГ1 

и ПГ3 е определен на 50 000 ч., а за ПГ2 такава оценка предстои.  
- Турбогенератори – ТГ1, ТГ2 и ТГ3  
ТГ1 и ТГ2, включващи турбина тип ПТ 25/30–90/14 с генератор тип ТВС30, 

произведени в Русия, пуснати в експлоатация през 1967 г. и подменени с аналогични 
съответно през 1995 г. и 1991 г. 

ТГ3 включва турбина тип PR-12-АО и генератор тип “SKODA” 8H572710/2 
произведени в Чехия, въведен в експлоатация през 1995 г.  

 
Дейности по организацията на надзора на съоръженията с повишена опасност, 

охраната на труда, техническата експлоатация на съоръженията и опазване на 
околната среда: 

Съвместно с представители на РО ИДТН се извършват прегледи и изпитания на 
СПО, в т.ч. и на тези, подлежащи технически надзор от лицензирани лица, поради това че 
дружеството още няма издаден лиценз от ДАМТН за осъществяване на тази дейност. 
Дружеството е представило удостоверения за експлоатация и ревизионни актове от 
извършените проверки на съоръжения подлежащи на технически надзор до 20.10.2004 г. 

Представени са: 
- заявление до ДАМТН от 04.10.2004 г. за издаване на лицензия на “КАМИБО” 

ЕООД по чл.34а, ал.1, т.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите за 
осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност.  

- протокол от извършена проверка от ИА “Главна инспекция по труда” Дирекция 
“Областна инспекция по труда” гр.Враца от 23.09.2004 г. със задължителни предписания и 
срокове за изпълнение. 

- копие на Договор № 120-1/23.08.2004 г. за осигурено обслужване на работещите 
от Служба по трудова медицина към “Минна компания” ЕООД. 

- констативен протокол от 23.09.2004 г. на Регионална инспекция по околната 
среда и водите за извършена проверка с предписание “КАМИБО” ЕООД да подаде 
заявление за издаване на комплексно разрешително на основание изискванията на чл.117, 
ал.1 от ЗООС. 

- протокол от извършена проверка на РЗПАБ-РДВР-Враца от 20.10.2004 г. за 
изпълнение на съгласуваната “Програма за отстраняване на констатираните нарушения от 
комплексната проверка”, извършена от 16.10.2001-18.10.2001 г. от РЗПАБ-РДВР-Враца. 

- структурната схема на управление на “КАМИБО” ЕООД и на ТП “Хименерго”, 
както и данни за образованието и квалификацията на ръководството и персонала на ТП 
“Хименерго”. 

 
Предвид на гореизложеното следва извода, че топлоелектрическата централа 

отговаря на нормативните изисквания за техническа и безопасна експлоатация и за 
опазване на околната среда и дружеството притежава организационни възможности и 
човешки ресурси за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на 
лицензионната дейност. 
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Икономически аспекти 
“КАМИБО” ЕООД е новообразувано предприятие регистрирано на 03.11.2003 г. и 

като такова, в съответствие с Национален счетоводен стандарт 1, т.4.4, съставя годишен 
счетоводен отчет, който обхваща периода от датата на учредяване до края на отчетния 
период – 31.12.2003 г. През 2003 г. дружеството е осъществило единствено съдебна 
регистрация, като към края на финансовата година няма данни за започната стопанска 
дейност. Представената годишна данъчна декларация от дружеството е нулева, съответно 
няма основание за съставяне на годишен финансов отчет. Заявлението за издаване на 
лицензия е постъпило преди края на отчетната 2004 г., затова дружеството е представило 
само отчет за паричния поток за периода 01.01.-30.09.2004 г. и отчет за приходите и 
разходите за същия период. 

Стойността на придобитите активи на “КАМИБО”ЕООД е определена въз основа 
на представена експертна оценка на  лицензиран оценител. Общите активи възлизат на  
9 533 хил.лв., от които активи пряко свързани с дейността по лицензията са на обща 
стойност 5 818 хил.лв. При формиране на пазарната стойност на оценяваното имущество е 
приложен методът на разходите. 

На основание чл.13, ал.2, т.5 от Наредбата, “КАМИБО” ЕООД е представило 
доказателство за наличие на паричен ресурс (удостоверение от банка за наличие на 
банкови сметки и тяхното покритие). Дружеството е сключило револвиращ кредит с 
“Първа инвестиционна банка” АД в размер на 2 046 000 евро за оборотни средства, като е 
представен план за усвояване и погасяване.  

В представения бизнес план, свързан с производство на електро- и топлоенергия, 
дружеството е предвидило да инвестира за периода 2004 – 2008 г. средства в размер на 
1 756 хил. лв. Финансирането ще бъде извършено със собствени средства и привлечен 
капитал. Предвидените основни ремонти за същия период възлизат на 852 хил.лв., 
включващи обосновано необходими ремонти с минимални разходи. 

Предвижда се произведеното количество електрическа енергия да нарасне с 43 612 
MWh за периода 2004 г.-2008 г., а произведеното количество топлоенергия общо с 94 960 
MWh за същия период, което ще бъде постигнато с изпълнение на представената 
инвестиционна програма. 

През 2005 г. очакваните приходи от дейността са в размер на 8 714 хил.лв. 
Дружеството прогнозира за 2008 г. приходите да достигнат 9 507 хил.лв., или това са 9% 
повече приходи спрямо 2005 г. Прогнозните разходи за производство се увеличават с  
6,72 % през 2008 г. спрямо 2005 г. От представения прогнозен отчет за приходите и 
разходите, очакваната печалба от дейността за същия период се очаква да се увеличи с 
68% за 2008 г. спрямо 2005 година.    
 В изпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2 от ЗЕ със заявлението за лицензиране 
е подадено и заявление за утвърждаване на цени на комбинирана електрическа енергия и 
топлинна енергия с топлоносители гореща вода и водна пара. 

Предвид гореизложеното и представените данни от заявителя, може да се направи 
извод, че “КАМИБО” ЕООД притежава необходимите икономически възможности за 
извършване на дейността производство на електрическа и топлинна енергия. 
 

Изложеното налага извод, че заявителят “КАМИБО” ЕООД притежава 
необходимите технически, икономически, финансови и организационни 
възможности и вещни права за осъществяване на дейността по производство на 
електрическа и топлинна енергия, поради което са налице правни основания за 
издаването на исканата лицензия. Относно искането за срок на лицензията от 10 
години ДКЕР счита, че този срок съответства на остатъчния експлоатационен ресурс 
на парогенераторите, с който е обоснован. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, 
т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 
Издава на “КАМИБО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. София, община Надежда, ж.к. Надежда, бл.155, вх.В, ап.71, ет.3, 
регистрирано с решение по ф. д. № 11328/2003 г. по описа на Софийски градски съд, под 
№ 79599, том 946, стр. 179, данъчен номер 2224138299, БУЛСТАТ 131157890 

лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа и 
топлинна енергия” чрез топлоелектрическа централа с електрическа мощност 62 МW и 
топлинна мощност около 348 МW,  

за срок от 10 (десет) години, съгласно приложението към това решение. 
 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 


