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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-121 от 20.02.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 20.02.2012 г., след като разгледа преписка 

№ 83/2011 г. и преписка № 87/2011 г., образувани по заявления с вх. № Е-ЗЛР-ПР-

81/23.11.2011 г. и вх. № Е-ЗЛР-ПР-85/30.11.2011 г., подадени от „Топлофикация 

Лозница” ЕАД, гр. Лозница с искане за прекратяване на издадените му лицензии № 

Л-121-02/15.01.2003 г. за производство на топлинна енергия и № Л-120-05/15.01.2003 г. 

за пренос на топлинна енергия, доклад с вх. № Е-Дк-60/03.02.2012 г. от дирекции „Р и 

К ЕЕ и ТЕ”, “Правна” и „ИАРО” и след провеждане на открито заседание по 

преписките на 14.02.2012 г., установи следното: 

Преписки № 83/2011 г. и № 87/2011 г. са образувани по заявления с вх. № Е-ЗЛР-

ПР-81/23.11.2011 г. и вх. № Е-ЗЛР-ПР-85/30.11.2011 г., подадени от „Топлофикация 

Лозница” ЕАД, гр. Лозница, с искане за прекратяване на издадените му лицензии № Л-

121-02/15.01.2003 г. за производство на топлинна енергия и № Л-120-05/15.01.2003 г. за 

пренос на топлинна енергия. 

Към заявленията е представено писмо от Община Лозница, област Разград, с което 

общината заявява, че не използва услугите на „Топлофикация Лозница” ЕАД от 

отоплителен сезон 2004 г., като административната сграда, както и училищните сгради 

имат локални съоръжения за отопление и в бъдеще няма да се използват услугите на 

дружеството.  

„Топлофикация Лозница” ЕАД притежава лицензия № Л-121-02/15.01.2003 г. за 

дейността „производство на топлинна енергия” за срок от 10 години и лицензия № Л-120-

05/15.01.2003 г. за дейността „пренос на топлинна енергия” на територия в град Лозница за 

срок от 10 години.  

Заявителят е със седалище и адрес на управление Република България, област 

Разград, община Лозница, гр. Лозница 7290, ул. „Йордан Йовков” № 3, с ЕИК 116044266 и 

с предмет на дейност: „Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и 

други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност дружеството 

е получило необходимите лицензии”. 

Обектът, чрез който се извършва лицензионата дейност „производство на топлинна 

енергия”, е котелна централа, разположена в гр. Лозница и въведена в експлоатация през 

1972 г. Предназначена е да снабдява с пара завод „Арма” АД, а с гореща вода ЕСПУ “Хр. 

Ботев” и други общински сгради.  

В централата са монтирани един водогреен котел КМ-12 (7 MW, гориво - природен 

газ) и 4 парни котли – три са тип ЕКМ 12 (8,4 MW) и един - тип ПКМ 4 (2,8 MW). Два от 

парните котлите работят с основно гориво мазут и два с природен газ. Общата 

инсталирана мощност е 35 МW.  

Лицензиантът е обосновал искането си за прекратяване на лицензия № Л-121-

02/15.01.2003 г. за дейността „производство на топлинна енергия” и лицензия № Л-120-

05/15.01.2003 г. за дейността „пренос на топлинна енергия” с това, че:  

- не са налице сключени договори с потребители на топлинна енергия в гр. 

Лозница. Топлоподаването към единствения потребител на услугата, а именно Община 
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Лозница, е преустановено от отоплителен сезон 2004 г., тъй като община Лозница е 

осигурила собствено автономно отопление за общинските сгради, в които преди това 

дружеството е осъществявало топлоподаване, като за това обстоятелство има писмено 

уведомление; 

- не е налице интерес от евентуални потребители за сключване на договори; 

- липса на достатъчно финансови средства за дългосрочно осъществяване дейността 

по пренос на топлинна енергия на територия в град Лозница. 

Заявителят счита, че преустановяването на лицензионната дейност няма да 

доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването с топлинна енергия в региона 

(още повече, че е налице трайно дезинтересиране на населението и на общинските и 

държавните структури към отопление с тази енергия), както и няма да доведе до 

опасност за националната сигурност и обществения ред. 

Според дружеството тези обективни обстоятелства категорично показват, че не е 

на лице законовата квалификация „висока степен на обществена нужда” и услугата може 

да бъде прекратена без да се уврежда обществения интерес в общината. 

Във връзка с начина за разпореждане с имуществото, чрез което се осъществява 

лицензионната дейност, дружеството е заявило, че в едната си част имуществото е 

разграбено, поради липса на средства за опазването му, а в останалата е значително 

амортизирано и възнамерява да го прехвърли на трето лице, което няма да извършва 

дейност по производство и пренос на топлинна енергия, а ще използва това имущество за 

други цели. По отношение на тръбопроводите, които са служели за осъществяване на 

преноса на топлоенергия, дружеството планира да постъпи по начин, мотивиран от 

преценката за икономическа целесъобразност и от конкретната фактическа възможност 

за използването им за други цели или оползотворяването им по друг начин. 

С писмо изх. № Е-ЗЛР-ПР-81/10.01.2012 г. на основание чл. 70, ал. 2 от НЛДЕ са 

поискани становища по откритата процедура от Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма (МИЕТ), Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ), Министерство на отбраната (МО) и община Лозница.  

С писмо вх. к№ Е-ЗЛР-ПР-81/20.01.2012 г. от МО е изразено становище, че 

съгласува прекратяването на лицензия № Л-121-02/15.01.2003 г. за дейността 

„производство на топлинна енергия” и лицензия № Л-120-05/15.01.2003 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия”, издадени на „Топлофикация-Лозница” ЕАД. 

С писмо вх. к№ Е-ЗЛР-ПР-81/26.01.2012 г. община Лозница e изразила становище, 

че не възразява срещу прекратяването на лицензия № Л-121-02/15.01.2003 г. за дейността 

„производство на топлинна енергия” и лицензия № Л-120-05/15.01.2003 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия”, издадени на „Топлофикация-Лозница” ЕАД, както и че за в 

бъдеще не възнамерява да ползва услугите на дружеството. 

С писмо вх. к№ Е-ЗЛР-ПР-81/08.02.2012 г. МИЕТ e изразило становище, че в 

последните години „Топлофикация-Лозница” ЕАД не е подавало информация в 

министерството за производство на топлинна енергия и не участва в енергийния баланс на 

страната и прекратяването на лицензия № Л-121-02/15.01.2003 г. за дейността 

„производство на топлинна енергия” и лицензия № Л-120-05/15.01.2003 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия”, издадени на дружеството няма да доведе до нарушаване 

сигурността на снабдяването на потребителите с топлинна енергия. 

С писмо вх. к№ Е-ЗЛР-ПР-81/16.02.2012 г. МРРБ е уведомило, че в област Разград 

функционира едно търговско дружество от системата на министерството – 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, до което е изпратено писмо за становище по 

поставените с писмо изх. № Е-ЗЛР-ПР-81/10.01.2012 г. на ДКЕВР въпроси. Видно от 

отговора на дружеството, същото не е абонат и не ползва услугите на „Топлофикация-

Лозница” ЕАД. МРРБ уведомява също, че няма други дружества и държавни предприятия 

от системата на министерството, които да ползват услуги от това топлофикационно 

дружество. 
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На основание чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ преписките за прекратяване на лицензиите са 

разгледани на открито заседание на комисията на 14.02.2012 г., на което представителите 

на дружеството са изразили становище, че приемат доклада без възражения. 

Въз основа на гореизложеното могат да бъдат направени следните 

констатации:  
1. Дружеството не извършва дейностите „производство на топлинна енергия” и 

„пренос на топлинна енергия”, за които е лицензирано, за период повече от една година 

назад.  

2. Не е констатирана опасност от нарушаване сигурността на снабдяването на 

потребителите с топлинна енергия и 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 Лозница” ЕАД лицензии, поради което 

не са налице законови пречки комисията да издаде решение.   

4. Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензията се прекратява с решение на 

комисията по искане на лицензианта, а съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗЕ и чл. 67, ал. 1, т. 6 от 

НЛДЕ, лицензията може да се прекрати и когато лицензиантът не упражнява 

лицензионната дейност за период повече от една година.  

 

Предвид гореизложеното може да се направи извода, че не са налице 

обстоятелствата по чл. 56, ал. 3 от ЗЕ и не е необходимо лицензиантът да продължи 

осъществяването на лицензионната дейност до издаването на нова лицензия на друго лице 

по реда на чл. 53, ал. 3 от ЗЕ. Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ лицензии се 

издават за извършване на дейност в енергетиката. В конкретния случай от 2004 г. 

централата не е работила и на производствената площадка не се осъществява дейност, 

подлежаща на лицензиране по ЗЕ, и не се предвижда и в бъдеще да се осъществява. 

Следователно не е необходимо комисията с решението си да определя срок за 

фактическото преустановяване на дейностите, или да назначава особен управител, 

съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 4 от НЛДЕ.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 55,  

ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 67, ал. 1, т. 2 и чл. 70, ал. 3 т. 3 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

ПРЕКРАТЯВА лицензия № Л-121-02/15.01.2003 г. за дейността „производство 

на топлинна енергия” и лицензия № Л-120-05/15.01.2003 г. за дейността „пренос на 

топлинна енергия”, издадени на „Топлофикация-Лозница” ЕАД, със седалище и 

адрес на управление: Република България, област Разград, община Лозница, 

гр. Лозница 7290, ул. „Йордан Йовков” № 3, с ЕИК 116044266. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Ангел Семерджиев/ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

/Емилия Савева/ 


