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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 
 

№ Пр-Л-112-03 
 

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 №39/2004 г., доклад с вх. № ДК-323/16.11.2004 г. от директора 
на дирекция “Топлоенергетика” и събраните данни от проведеното на 24.11.2004 г. 
открито заседание по преписката, установи следното: 

 
Със заявление № ЗЛР-Л-39/25.08.2004 г. “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. 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. 

Договорите за особен залог са сключени в нарушение на чл.46, ал.2 от действащия 
до 12.12.2003 г. Закон за енергетиката и енергийната ефективност (чл.53, ал.5 от ЗЕ), без 
лицензиантът “Хименерго” ЕАД да е поискал разрешение от ДКЕР. Информация за 
сделките е получена в комисията със заявлението за лицензиране на “КАМИБО” ЕООД, 
като едновременно с това дружеството е представило 13 броя документи – фактури, 
договори и документи за извършени в периода юли-август 2004 г. плащания на обща 
стойност над 73 хил.лв. Представените документи представляват доказателство за 
предприети действия от страна на “КАМИБО” ЕООД за възстановяване готовността на 
ТП “Хименерго” за извършване на лицензионната дейност, която е била прекратена от 
лицензианта в края на юли 2002 г. 

Видно от гореизложеното, “Хименерго” ЕАД не притежава вещни права върху 
енергийните обекти, чрез които да извършва лицензионната дейност, за която е издадена 
лицензия № Л-112-03/06.03.2002 г. На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, наличието на 
вещни права е абсолютна предпоставка за осъществяване на дейността по лицензията. По 
аргумент на обратното, лицензиантът не притежава техническа възможност за изпълнение 
на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност, поради което 
ДКЕР счита, че издадената на “Хименерго” ЕАД лицензия № Л-112-03/06.03.2002 г. 
следва да бъде прекратена. 

На проведеното на 24.11.2004 г. открито заседание на ДКЕР на основание чл.13, 
ал.3, т.1 от ЗЕ за изясняване на обстоятелствата по преписката представителят на 
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“Хименерго” ЕАД, г-н Стефан Гоцов - прокурист, не възрази срещу откритата процедура 
за прекратяване на лицензията. 

 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката,  
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Прекратява лицензия № Л-112-03/06.03.2002 г. за извършване на дейността 
производство на електрическа и топлинна енергия на “Хименерго” ЕАД. 

 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 


