ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ Пр-Л-098
от 30.08.2010 г.
на закрито заседание, проведено на 30.08.2010 г., като разгледа доклад
вх. № Е-ДК-317/12.08.2010 г. във връзка с открита процедура за прекратяване на
издадените на “Кремиковци” АД, гр. София лицензии за производство на
електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия
поради обявяването му в несъстоятелност и събраните данни от проведеното открито
заседание на 24.08.2010 г., установи следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 4, предл. 1 във връзка с чл. 21, т. 1 от ЗЕ,
ДКЕВР има правомощието да прекрати лицензия при влизане в сила на решението на съда
за обявяване на лицензианта в несъстоятелност. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка
с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 66, ал. 2, във връзка с чл. 67, ал. 1, т.
5 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата) с решение по т. 9
от Протокол №96 от 05.07.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) е открила административно производство за прекратяване на лицензия
№Л-098-03/14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”
и лицензия №Л-099-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия” на
„Кремиковци” АД, във връзка с влизане в сила на решението на Софийски градски съд за
обявяване на лицензианта в несъстоятелност.
От извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка е
установено следното:
“Кремиковци” АД със седалище и адрес на управление Република България, област
София (столица), община Столична, гр. София 1870, район Кремиковци,
ж.к. „Ботунец”, ЕИК 831642523 притежава лицензия № Л-098-03/14.03.2001 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” и лицензия
№ Л-099-05/14.03.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия” за
срок от 15 години.

В изпълнение на протоколното решение на ДКЕВР е извършено както
следва:
1. С писмо изх. № Е-14-25-6/07.07.2010 г. синдикът на дружеството е уведомен
писмено за откриване на административното производство, съгласно разпоредбата на
чл. 69, ал. 1 от Наредбата, като му е определен 14-дневен срок за представяне на писмено
становище по основанията за прекратяване на лицензията, съгласно разпоредбата на
чл. 69, ал. 3 от Наредбата.
2. С писмо изх. № Е-03-17-110/07.07.2010 г. на основание чл. 69, ал. 2 от Наредбата
са поискани становища по откритата процедура от компетентните държавни и общински
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органи, посочени в чл. 70, ал. 2 от Наредбата, а именно от Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Министерство на отбраната, „Национална електрическа компания” ЕАД и Столична
община.
Заинтересованите държавни и общински органи, посочени в чл. 70, ал. 2 от
Наредбата и синдикът на дружеството-лицензиант не са представили становища в
14-дневния срок по чл. 69, ал. 2 и 3 от Наредбата. На основание чл. 53, ал. 4 от
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 69, ал. 4 от Наредбата комисията може да
вземе решение, ако в определения срок мнението не бъде съобщено. След изтичането на
срока, но преди взимане на окончателното решение са постъпили три становища.
В становище с вх. № Е-03-17-110/28.07.2010 г. Министерство на отбраната на
Република България уведомява, че прекратяването на лицензия № Л-098-03/14.03.2001 г.
за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” и лицензия
№ Л-099-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия”, издадени на
„Кремиковци” АД няма да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на
потребители от Българската армия с електрическа или топлинна енергия.
В становище с вх. № Е-03-17-110/29.07.2010 г. „НЕК” ЕАД счита, че
прекратяването на лицензия № Л-098-03/14.03.2001 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия” и лицензия № Л-099-05/14.03.2001 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия”, издадени на „Кремиковци” АД не би довело до нарушаване
на сигурността на снабдяването на потребители с електрическа енергия в страната, поради
наличието на достатъчен резерв. В становището си „НЕК” ЕАД допълва, че независимо от
това трябва да се изясни и гарантира поддръжката на електропроводите собственост на
„Кремиковци” АД, по които понастоящем се захранват потребители в този район.
В становище с вх. № Е-03-17-110/09.08.2010 г. Министерство на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) уведомява, че по същество откритото производство
пред ДКЕВР няма пряка връзка с функциите на МРРБ, но счита, че прекратяването на
лицензия № Л-098-03/14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия” и лицензия № Л-099-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна
енергия”, издадени на „Кремиковци” АД не би следвало да доведе до възникване на
опасност за сигурността и обществения ред, при условие, че същите са за производство на
електрическа и топлинна енергия само за нуждите на „Кремиковци” АД.
Следователно от гореизложеното могат да бъдат следните изводи:
1. Дружеството не извършва дейностите „производство на електрическа и 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 (тъй като няма потребители) с електрическа или топлинна енергия и
опасност за националната сигурност и обществения ред при прекратяване на
лицензионната дейност.
3. Заинтересованите държавни и общински органи не са възразили срещу
прекратяването на издадените на “Кремиковци” АД лицензии, поради което и на
основание чл. 69, ал. 4 от Наредбата не са налице законови пречки комисията да издаде
решение.
4. Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 67, ал. 1, т. 5 от Наредбата, лицензията се
прекратява с решение на комисията при влизане в сила на решението на съда за обявяване
на лицензианта в несъстоятелност. Тъй като съдебното решение от 31.05.2010 г. по т. д.
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№ 95/2007 г. на СГС е влязло в сила на 04.06.2010 г., то са налице правни предпоставки за
прекратяване на лицензия №Л-098-03/14.03.2001 г. за производство на електрическа и
топлинна енергия и лицензия №Л-099-05/14.03.2001 г. за пренос на топлинна енергия на
“Кремиковци” АД.
Определянето на срок от ДКЕВР за фактическо преустановяване на дейността по двете
лицензии от „Кремиковци” АД в несъстоятелност по реда на чл. 70, ал. 4 от Наредбата за
лицензиране на дейностите в енергетиката не е необходимо, тъй като лицензиантът е
преустановил дейността преди повече от една година.
На открито заседание на ДКЕВР проведеното на 24.08.2010 г. синдикът на
дружеството Цветан Банков заяви, че приема изнесената информация в доклада и няма
възражения по откритата процедура по отнемане на лицензиите на „Кремиковци” АД.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 1, чл. 55, ал. 1, т. 4,
предложение 1 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 5 от Наредбата
за лицензиране на дейностите в енергетиката
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява лицензия № Л-098-03/14.03.2001 г. за извършване на дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия” издадена на “Кремиковци” АД
със седалище и адрес на управление Република България, област София (столица),
община Столична, гр. София 1870, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец”, ЕИК 831642523
в несъстоятелност.
2. Прекратява лицензия № Л-099-05/14.03.2001 г. за извършване на дейността „пренос
на топлинна енергия” издадена на “Кремиковци” АД със седалище и адрес на
управление Република България, област София (столица), община Столична,
гр. София 1870, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец”, ЕИК 831642523 обявено в
несъстоятелност.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в
14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ангел Семерджиев)
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
( В. Лозанов)
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