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Вх. № …………………/……04.2019 г. 

 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

 

 

ДОКЛАД 

от 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и 

дирекция „Правна“ 

 

 

Относно: Открито производство за прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. 

за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия  

№ Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на 

„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) и чл. 70, ал. 2, предложение първо, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3 от  

21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3), с решение по 

Протокол № 15 от 07.02.2019 г., т. 1, във връзка с влязло в сила решение на Окръжен съд-

Стара Загора (ОС-Стара Загора) за обявяване на лицензиант в несъстоятелност, Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е открила производство за прекратяване 

на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ и на лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на 

топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност (н.).  

На основание чл. 73, ал. 3 от Наредба № 3 копие от посоченото решение е изпратено на 

синдика на „Топлофикация Казанлък“ АД (н.) с писмо с изх. № Е-14-10-1 от 12.02.2019 г., 

като му е определен 7-дневен срок за представяне на становище по откритото производство. 

 В изпълнение на чл. 73, ал. 2, във връзка с чл. 74, ал. 2 от Наредба № 3 и на т. 4 от 

решение по Протокол № 15 от 07.02.2019 г., с писмо с изх. № Е-03-17-7 от 08.02.2019 г. по 

откритото производство е изискано да бъдат представени становища от компетентните 

държавни и общински органи, както следва: Министерство на енергетиката, Министерство 

на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната и Община Казанлък. 

 С писмо с вх. № Е-14-10-1 от 15.02.2019 г. синдикът на  

„Топлофикация Казанлък“ АД (н.), адв. Ванко Митев, е посочил, че дружеството е с 

прекратена търговска дейност и в момента тече процедура по осребряване и продажба на 

активите му. С оглед обстоятелството, че към настоящия момент дружеството е в обективна 

невъзможност да извършва дейност по производство на електрическа и топлинна енергия, 

респективно пренос на топлинна енергия, синдикът счита, че са налице всички предпоставки 

за прекратяване на издадените лицензии на „Топлофикация Казанлък“ АД (н.). 
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 С писмо с вх. № Е-03-17-7 от 18.02.2019 г. кметът на Община Казанлък е уведомил 

Комисията, че не възразява по отношение на прекратяването на издадените на 

„Топлофикация Казанлък“ АД (н.) лицензии, като счита, че са налице всички законови 

предпоставки за прекратяването на лицензиите. В писмото се посочва също, че 

прекратяването на лицензиите няма да доведе до нарушаване на снабдяването на клиенти с 

топлинна енергия, тъй като дружеството не извършва подобна дейност. 

 С писмо с вх. № Е-03-17-7#3 от 21.02.2019 г. Министерството на икономиката е 

уведомило Комисията, че „Топлофикация Казанлък“ АД (н.) e частно дружество и няма 

държавно участие в капитала. Също така се посочва, че на територията на община Казанлък 

Министерството има юридически лица с възложени военновременни задачи за производство 

на основна военна и гражданска продукция и услуги, но същите са независими от 

„Топлофикация Казанлък“ АД (н.). 

 С писмо с вх. № Е-03-17-7 от 21.02.2019 г. Министерството на вътрешните работи е 

посочило, че няма възражения срещу прекратяването на издадените лицензии на 

„Топлофикация Казанлък“ АД (н.). 

 С писмо с вх. № Е-03-17-7 от 25.02.2019 г. Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството (МРРБ) е посочило, че „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Стара Загора, чийто принципал е МРРБ, няма сключени договори с доставчика 

„Топлофикация Казанлък“ АД (н.). 

 С писмо с вх. № Е-03-17-7 от 15.03.2019 г. Министерството на енергетиката не 

възразява срещу прекратяването на лицензиите, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД 

(н.). В писмото се посочва, че повече от 5 (пет) години топлофикационното дружество не е 

осъществявало дейности по издадените му лицензии. 

 С писмо с вх. № Е-03-17-7 от 26.03.2019 г. Министерството на отбраната уведомява 

Комисията, че с прекратяването на издадените лицензии на „Топлофикация Казанлък“ АД 

(н.), няма да възникне опасност за националната сигурност на страната. 

 

 Въз основа на всички събрани факти и обстоятелства в откритото производство 

за прекратяване на издадените лицензии на „Топлофикация Казанлък“ АД (н.) се 

установи следното: 

 

„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, с ЕИК 123014420, със седалище и 

адрес на управление: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък 6100,  

ул. „Цар Освободител“ № 42, е титуляр на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. 

за дейността „пренос на топлинна енергия“, всяка за срок от 20 години. 

С Решение № 142 от 15.04.2015 г. на Окръжен съд Стара Загора, търговско отделение, 

по търговско дело № 19 от 2013 г., „Топлофикация Казанлък“ АД е обявено в 

несъстоятелност, като решението е влязло в законна сила на 23.04.2015 г. Във връзка с 

влязлото в сила съдебно решение за обявяване на лицензианта в несъстоятелност, с Решение 

по Протокол № 15 от 07.02.2019 г., т. 1, по инициатива на Комисията е открито производство 

за прекратяване на издадените лицензии. В изпълнение на чл. 74, ал. 1 от Наредба № 3 КЕВР 

следва служебно да провери дали прекратяването на лицензионната дейност може да доведе 

до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна 

енергия или природен газ или може да възникне опасност за националната сигурност и 

обществения ред. 

 Предвид това, че дружеството е с прекратена търговска дейност и повече от 5 (пет) 

години не е осъществявало дейности по издадените му лицензии, може да бъде направен 

обоснован извод, че не са налице обстоятелства, които да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването с електрическа и топлинна енергия на клиенти на дружеството, 

както и до възникване на опасност за националната сигурност и обществения ред при 

прекратяване на издадените лицензии. Също така заинтересованите държавни и общински 

органи нямат възражения по откритото производство за прекратяване на издадените 
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лицензии на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност. Синдикът на дружеството 

също не възразява срещу прекратяването на лицензиите, като посочва, че са налице всички 

законови предпоставки за това. 

 

 Предвид горното, лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД – в 

несъстоятелност, могат да бъдат прекратени на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и  

чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3. 

Доколкото, в случая не са налице обстоятелствата по чл. 74, ал. 1 от Наредба № 3, 

КЕВР не следва да определя срок, в който лицензиантът е задължен да прехвърли на трето 

лице собствеността си или да учреди право на ползване върху имуществото, чрез което може 

да осъществява лицензионна дейност, само в неговата цялост, както и срок, в който 

лицензиантът е задължен да представи в комисията искане за разрешаване на сделка на 

разпореждане по реда и при условията на чл. 53, ал. 3 от ЗЕ. 

След прекратяване на лицензиите на „Топлофикация Казанлък“ АД – в 

несъстоятелност, имуществото на дружеството ще излезе от обхвата на лицензионния режим, 

респективно за него няма да се прилагат специалните норми на ЗЕ. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във 

връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, предлагаме Комисията да обсъди и 

вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Докладът по т. 1 и датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 
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