РЕШЕНИЕ
№ Пр-Л-035
от 28.05.2019 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 28.05.2019 г., като разгледа преписка, образувана по
открито производство за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия
№ Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, и събраните данни от проведеното
на 28.02.2018 г. открито заседание, установи следното:
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 № 254 от 20.12.2018 г., т. 3, във връзка с влязло в сила решение на Окръжен съдШумен (ОС) за обявяване на лицензиант в несъстоятелност, Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила производство за прекратяване на лицензия № Л035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на
лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени
на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. На основание чл. 73, ал. 3 от Наредба
№ 3 копие от посоченото решение е изпратено на синдика на „Топлофикация Шумен“ ЕАД
(н.) с писмо с изх. № Е-14-08-8 от 28.12.2018 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 № 254 от 20.12.2018 г., по т. 3 на КЕВР, с писмо с изх. № Е-03-00-2 от
21.12.2018 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 Шумен.
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 10.01.2019 г. Министерството на икономиката, чрез
дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни
ситуации“, е представило становище, в което се посочва, че на територията на община
Шумен няма предприятия с държавно участие в капитала, на които принципал е
Министерство на икономиката. Също така съгласно военновременния план на
министерството на територията на община Шумен нямат юридически лица с възложени
военновременни задачи за производство на основна военна и гражданска продукция и
услуги.
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 17.01.2019 г. Министерството на вътрешните работи
изразява становище, че министерството, в т.ч. и неговите структури, няма договорни
отношения с „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) и не използва услугите на същото.
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 18.01.2019 г. кметът на Община Шумен уведомява
Комисията, че „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е било еднолично общинско акционерно
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дружество, с капитал – собственост на Община Шумен. На 31.01.2014 г. между общината и
„Енергоснабдяване“ ЕООД е сключен договор за прехвърляне на собствеността върху
9 697 101 акции, с номинал по 1,00 лв. всяка, представляващи 100% от регистрирания
капитал на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). С Решение № 28 от 13.03.2014 г. на Окръжен
съд-Шумен по т.д. № 568/2011 г. топлофикационното дружество е обявено в
несъстоятелност, прекратена е дейността му, както и правомощията на управителните
органи. Със същото решение длъжникът е лишен от правото да управлява и да се разпорежда
с имуществото, а това право е предоставено на синдик. Предвид изложените обстоятелства,
Община Шумен счита, че не е уместно да изразява становище по откритата процедура за
прекратяване на лицензиите на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.).
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 21.01.2019 г. Министерството на регионалното развитие
и благоустройството посочва, че „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, гр. Шумен
нямат сключени договори с доставчика „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.).
С писмо с вх. № Е-14-08-8 от 23.01.2019 г. синдикът на „Топлофикация Шумен“ ЕАД
(н.) посочва следното:
С Решение № 183 от 15.11.2013 г., постановено по т. д. № 586 от 2011 г. по описа на
Окръжен съд-Шумен е открито производство по несъстоятелност и обявена
неплатежоспособността на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.), с начална дата на
неплатежоспособността – 01.01.2009 г., допуснато е обезпечение чрез налагане на запор и
възбрана върху цялото движимо и недвижимо имущество на длъжника, на основание чл. 630,
ал. 1 от Търговския закон (ТЗ).
С Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. № 586 от 2011 г. по описа на ОС-Шумен
дружеството е обявено в несъстоятелност, прекратена е дейността му, прекратени са
правомощията на управителните и представителни органи и същите са лишени от правото да
управляват и да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността,
постановено е започване осребряване на имуществото, включено в масата на
несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество. Решението е влязло в
законна сила.
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е преустановило реално дейността си още от 2011
г., към същата година са прекратени и трудовите правоотношения с работници и служители
на дружеството. Още от 2011 г. дружеството не осъществява дейностите, за които са
издадени лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия
в град Шумен и лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и
топлинна енергия. Срокът на двете лицензии изтича на 15.11.2020 г.
Същевременно масата на несъстоятелността на дружеството включва обекти имущество, които по същността си могат да бъдат използвани за осъществяване на дейност
по пренос на топлинна енергия, както и за производство на електрическа и топлинна енергия.
Тези обекти са оценени от лицензиран оценител, но спрямо същите няма предприети
действия по продажбата им по реда на ТЗ. В тази връзка синдикът на дружеството е отправил
искане до Комисията за даване на указания следва ли при предприемане на действия по
продажба на имущество – обекти от масата на несъстоятелността, които могат да бъдат
използвани за осъществяване на дейност по пренос на топлинна енергия, както и за
производство на електрическа и топлинна енергия, освен разрешение от съда по
несъстоятелността, да бъде отправяно искане за даване на разрешение за разпореждане с
такива активи и до Комисията, по реда на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, в случай, че е изтекъл срокът на
издадените лицензии, респективно решението за обявяване в несъстоятелност е влязло в сила
и се приложи чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ, като Комисията с решение прекрати предсрочно
лицензиите.
С оглед гореизложеното, синдикът оставя на преценката на Комисията вземане на
решение за предсрочно прекратяване на лицензиите, издадени на „Топлофикация Шумен“
ЕАД (н.).
С писмо с вх. № Е-14-08-8 от 25.01.2019 г. Министерството на енергетиката не
възразява срещу откритото производство за прекратяване на лицензиите на „Топлофикация
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Шумен“ ЕАД (н.). Посочва се, че повече от 5 (пет) години топлофикационното дружество не
е осъществявало дейности по двете лицензии.
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 04.02.2019 г. Министерството на отбраната уведомява
Комисията, че прекратяването на лицензиите на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) няма да
доведе до нарушаване и промяна на ежедневните дейности в структурите, свързани със
сигурността и отбраната на страната в обсега на област Шумен.
Горните факти и обстоятелства са анализирани в доклад с вх. № Е-Дк-128 от
18.02.2019 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 28 от 21.02.2019 г.,
т. 3 и е публикуван на интернет страницата на Комисията.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 28.02.2019 г. е проведено
открито заседание за разглеждане на Доклада, за което синдикът на „Топлофикация Шумен“
ЕАД (н.) е поканен с писмо с изх. № Е-14-08-8 от 21.02.2019 г., но същият не е взел участие.
На откритото заседание е присъствал г-н Валентин Маламов, като представител на
„Енергоснабдяване“ ООД, което дружество е едноличен собственик на капитала на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). В изразено устно становище, г-н Маламов е посочил, че са
налице съдебни дела по отношение на обявяването в несъстоятелност на „Топлофикация
Шумен“ ЕАД (н.), като е изложил твърдения за наличие на две противоречиви съдебни
решения за обявяване на дружеството в несъстоятелност – едно от 2014 г., което посочва, че
е в полза на собственика на капитала на дружеството, и второ от 2018 г., за което има
подадена молба за отмяна във Върховен касационен съд на Република България (ВКС.)
Според г-н Маламов няма влязло в сила решение за обявяване на „Топлофикация Шумен“
ЕАД в несъстоятелност, в тази връзка счита, че КЕВР неправилно е открила производство за
прекратяване на лицензиите. Изразява становище, че е неправомерно да се отнемат
лицензиите на дружеството, при положение, че ВКС още не се е произнесъл. Прави искане за
прекратяване, алтернативно за спиране на откритото производство за прекратяване на
издадените на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) лицензии.
Изложените от г-н Маламов обстоятелства на откритото заседание са описани в писмо
с вх. № Е-11ИН-00-100 от 25.02.2019 г., подадено от г-н Димитър Димитров, като
изпълнителен директор на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) и като управител на
„Енергоснабдяване“ ООД, и от г-н Валентин Маламов, като управител на
„Енергоснабдяване“ ООД. В писмото отново се застъпва становище за наличие на две влезли
в сила противоположни съдебни решения за несъстоятелността на „Топлофикация Шумен“
ЕАД (н), а именно: Решение № 211 от 16.07.2014 г. по т.д. №301/2014 г. на Апелативен съд Варна, отменящо изцяло Решение № 28 от 13.03.2014 г. по т.д. №586/2011 г. на Шуменски
окръжен съд, за обявяване в несъстоятелност на „Топлофикация Шумен” ЕАД, и Решение №
92 от 24.07.2015г. по т.д. №586/2011г. на Окръжен съд - Шумен за обявяване в
несъстоятелност на „Топлофикация Шумен” ЕАД. Предвид твърдяното противоречие се
посочва, че е подадена молба във ВКС за отмяна на Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д.
№586/2011г. на Окръжен съд - Шумен за обявяване в несъстоятелност на „Топлофикация
Шумен” ЕАД поради противоречието му с Решение № 211 от 16.07.2014 г. по т.д.
№ 301/2014 г. на Апелативен съд – Варна. В тази връзка се иска спиране на откритото в
КЕВР производство за прекратяване на издадените на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в
несъстоятелност лицензии.
След откритото заседание, в КЕВР са постъпили многобройни писма от г-н Димитров
и г-н Маламов, адресирани до различни институции в Република България, в т.ч. Върховен
административен съд, Върховен касационен съд, Прокуратурата на Република България и др.
Към писмата е приложено Решение № 380 от 28.01.2019 г. на ВКС, Второ отделение,
Търговска колегия по т.д. № 2171/2018 г., видно от което ВКС се е произнесъл по молбата на
„Топлофикация Шумен” ЕАД (н), представлявано от изпълнителния директор Димитър
Димитров, за отмяна на Решение на Шуменския окръжен съд № 92 от 24.07.2015 г., по т.д.№
586/2011 г., като е оставил молбата без уважение, като неоснователна.
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Приложено е и Разпореждане № 17 от 01.02.2019 г., на заместник председателя на
ВКС и председател на Търговска колегия на ВКС, постановено по преписка с вх. № 1183 от
01.02.2019 г., с което съдът е отказал да образува търговско дело по описа на ТК на ВКС по
молба с вх. № 981 от 31.01.2019 г., с посочено правно основание чл. 303,
ал. 1, т. 1 от ГПК от „Топлофикация Шумен“ ЕАД и „Енергоснабдяване“ ООД за отмяна на
Решение № 380 от 28.01.2019 г. по т.д. № 2171/2018 г. на II т.о., постановено по реда на
чл. 303, ал. 1, т. 4 от ГПК.
Предвид приложените съдебни актове, с писмо на КЕВР с изх. № Е-08-00-8 от
12.03.2019 г. от Върховния касационен съд на Република България е поискана информация
относно етапа на съдебното производство по обжалване на Разпореждане № 17 от 01.02.2019
г., по преписка с вх. № 1183 от 01.02.2019 г., както и изясняване на факта постановен ли е
краен съдебен акт и образувано ли е съдебно производство за отмяна на Решение № 380 от
28.01.2019 г. по т.д. № 2171 от 2018 г. на II т.о.
В отговор е постъпило писмо с вх. № Е-08-00-11 от 19.03.2019 г. на ВКС, в което е
посочено, че с Разпореждане № 17 от 01.02.2019 г. по преписка вх. № 1183 от 01.02.2019 г. е
отказано образуването на търговско дело, като разпореждането подлежи на обжалване в
частно производство, което се очаква да приключи през м. април 2019 г. Към писмото е
приложено незаверено копие от разпореждането.
Във връзка с представената информация е извършена служебна справка на интернет
страницата на ВКС, при която е установено, че с Определение № 159 от 03.04.2019 г., ВКС,
Търговска колегия, първо отделение е оставил без уважение частната жалба на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н) и „Енергоснабдяване“ ООД против Разпореждане № 17 от
01.02.2019 г. по преписка вх. № 1183 от 01.02.2019 г., образувана по повод молба вх. № 981
от 31.01.2019 г., с която „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н) и „Енергоснабдяване“ ООД са
претендирали отмяна, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 от ГПК, на влязло в сила Решение №
380 от 28.01.2019 г. по т.д. № 2171/2018 г. на ІІ т.о. на ВКС, постановено по реда на Глава
ХХІV на ГПК. В определението е посочено, че същото не подлежи на обжалване.
С писмо с вх. № Е-14-08-4 от 23.04.2019 г. синдикът на „Топлофикация Шумен“ ЕАД
(н) е изразил подробно становище за неоснователност на изложените на проведеното открито
заседание от г-н Маламов твърдения.
Предвид гореизложеното и след запознаване със съдържанието на постановените
съдебни актове на ВКС се установява, че изложените от г-н Димитров и г-н Маламов
твърдения за наличие противоречиви съдебни решения за обявяване на „Топлофикация
Шумен“ ЕАД в несъстоятелност и свързаното с тези твърдения искане за отмяна на влязлото
в сила Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. № 586 от 2011 г. по описа на ОС-Шумен, с което
„Топлофикация Шумен“ ЕАД е обявено в несъстоятелност, са били предмет на проверка от
Върховния касационен съд на Република България, като същите са отхвърлени като
неоснователни, за което подробни мотиви са изложени в Решение № 380 от 28.01.2019 г.,
постановено от ВКС, Второ отделение, Търговска колегия по т.д. № 2171/2018 г.
С краен съдебен акт - Определение № 159 от 03.04.2019 г., ВКС, Търговска колегия, първо
отделение, е приключило и провелото се частно съдебно производство по искането за
отмяна на постановеното Решение № 380 от 28.01.2019 г., постановено от ВКС, Второ
отделение, Търговска колегия по т.д. № 2171/2018 г.
Предвид горното се установява, че „Топлофикация Шумен“ ЕАД е обявено в
несъстоятелност с влязло в сила Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. № 586 от 2011 г. по
описа на ОС-Шумен, което не е отменено, и е основание за образуваното пред КЕВР
административно производство за прекратяване на издадените на дружеството лицензии.
По отношение исканията за спиране на административното производство, направени
от г-н Димитър Димитров, като изпълнителен директор на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.),
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и от г-н Димитров и г-н Маламов, като представители на „Енергоснабдяване“ ООД, следва да
се посочи, че същите са недопустими за разглеждане по следните съображения:
Административното производство за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г.
за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05
от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация
Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, е открито на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.
55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 70, ал. 2, предложение първо, във връзка с чл. 71,
ал. 1, т. 5 от Наредба № 3, във връзка с влязло в сила Решение № 92 от 24.07.2015 г. на
Окръжен съд-Шумен, по търговско дело № 586 от 2011 г. за обявяване на „Топлофикация
Шумен“ ЕАД в несъстоятелност. Страна в откритото административно производство пред
Комисията е обявеният в несъстоятелност лицензиант - „Топлофикация Шумен“ ЕАД. С
решението за обявяване в несъстоятелност са прекратени правомощията на управителните
органи на „Топлофикация Шумен“ ЕАД на основание чл. 711, ал. 1, т. 3 от Търговския закон
(ТЗ). Законен представител на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е назначеният синдик, който
по силата на чл. 658 от ТЗ представлява дружеството и управлява текущите му дела. В тази
връзка направените от г-н Димитър Димитров, като изпълнителен директор на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.), и от г-н Димитров и г-н Маламов, като представители на
„Енергоснабдяване“ ООД, искания в производството са недопустими.
Независимо от горното, доколкото за наличие на предпоставки за спиране на
административното производство КЕВР следи служебно, е извършена проверка, при която е
установено, че не са налице предпоставки за спиране. Доколкото в ЗЕ и в Наредба № 3 не са
уредени случаите, в които КЕВР следва да спре образуваното административно
производство за прекратяване на издадена лицензия, на основание чл. 13, ал. 8 от ЗЕ
субсидиарно приложение следва да намери чл. 54, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК). Посочената норма дава възможност на административния орган да спре
производството в изрично предвидени хипотези и то само при наличие на необходимите
предпоставки за извършване на това процесуално действие. Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от
АПК административният орган спира производството при наличието на друго
административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане
преди неговото приключване. В случая не е налице визираната в закона хипотеза – висящо
съдебно производство, обуславящо крайния акт на КЕВР. Производство за прекратяване на
лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на
топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н) е открито на основание
чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3, във връзка с влязлото в сила
Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. № 586 от 2011 г. по описа на ОС-Шумен, с което
„Топлофикация Шумен“ ЕАД е обявено в несъстоятелност, като провелото се съдебно
производство пред ВКС за отмяна на цитирания съдебен акт е приключило, с окончателно
решение на ВКС. Предвид изложеното не са налице предпоставки за спиране на откритото
производство за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000
г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н).
Въз основа на всички събрани факти и обстоятелства в откритото производство
за прекратяване на издадените лицензии се установи следното:
„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, с ЕИК 127029454, със седалище и
адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“
№ 62А, е титуляр на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия“, всяка за срок от 20 години.
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С Решение № 92 от 24.07.2015 г. на Окръжен съд-Шумен по търговско дело № 586 от
2011 г. „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е обявено в несъстоятелност, като решението е
влязло в законна сила на 21.06.2018 г. Във връзка с влязлото в сила съдебно решение за
обявяване на лицензианта в несъстоятелност, по инициатива на КЕВР 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 топлофикационното дружество е с прекратена дейност, няма битови
и стопански клиенти и на практика не изпълнява лицензионни дейности от 2011 г., може да
бъде 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 не са възразили срещу производството по прекратяване на издадените лицензии на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, а синдикът на дружеството оставя
преценката за прекратяването на лицензиите на Комисията.
Предвид горното, издадените на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност,
лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна
енергия 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
осъществява лицензионната дейност, само в неговата цялост, както и срок, в който
лицензиантът е задължен да представи в комисията искане за разрешаване на сделката на
разпореждане по реда и при условията на чл. 53, ал. 3 от ЗЕ.
По отношение на искането на синдика, КЕВР да даде указания относно това дали при
продажба на имущество – обект от масата на несъстоятелността, което може да бъде
използвано за осъществяване на дейност по пренос на топлинна енергия и за производство на
електрическа и топлинна енергия, следва да бъде поискано разрешение от Комисията за
разпореждане, по реда на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, е необходимо да се има предвид, че след
прекратяване на лицензиите, 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. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55,
ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Прекратява лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в
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несъстоятелност, с ЕИК 127029454, със седалище и адрес на управление: област Шумен,
община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62А.
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред
Административен съд – София град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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