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РЕШЕНИЕ
№ Пр-Л-111 от 17.05.2010 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 17.05.2010 г., след като разгледа преписка
№ 8/2010 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-8/11.02.2010 г., подадено от
„Херос” ЕООД, гр. Габрово за прекратяване на лицензия № Л-111-02/06.06.2001 г. за
производство на топлинна енергия, доклад с вх. № Е-Дк-166/21.04.2010 г. от дирекции
„Топлоенергетика” и “Правна” и след провеждане на открито заседание по
преписката на 04.05.2010 г., установи следното:
Преписка № 8/2010 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-8/11.02.2010 г.,
подадено от „Херос” ЕООД, гр. Габрово, с искане за прекратяване на издадената му
лицензия № Л-111-02/06.06.2001 г. за производство на топлинна енергия, поради отказа на
единствения потребител – „АББ – Авангард” АД, гр. Севлиево, да ползва топлинна
енергия през отоплителен сезон 2007/2008 г.
Със заповед № З-Е-35/17.02.2010 г. е сформирана работна група, която да проучи
преписката. При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на
дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка относно редовността от формална страна на
подаденото заявление е установено, че същото не отговаря напълно на изискванията на
чл. 68, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от НЛДЕ, за което заявителят е уведомен с писмо
изх. № Е-ЗЛР-ПР-8/18.02.2010 г. С писмо вх. к№ Е-ЗЛР-ПР-8/04.03.2010 г. заявителят е
представил необходимата информация за разглеждане на заявлението.
“Херос” ЕООД, със седалище и адрес на управление Република България, област
Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, ул. „Любен Каравелов” № 26, с ЕИК
817047610, притежава лицензия № Л-111-02/06.06.2001 г. за дейността „производство на
топлинна енергия” за срок от 10 години.
Обектът, чрез който се извършва лицензионата дейност, е котелна централа,
разположена в гр. Севлиево и въведена в експлоатация през 1969 г. Строена е на два етапа:
стара сграда през 1968 г. и разширена с нова през 1984 г. Предназначена е да снабдява с
пара за отопление заводите АББ „Авангард” АД, „Емка” АД и Техникум по
механоелектротехника.
В централата са монтирани 5 парни котли – четири са тип КМ 12 и един - тип ПКМ
12. Три от котлите работят с основно котелно гориво и резервно – газьол.
Котел № 4 е в действие от 1983 г. и през 2000 г. е преустроен за работа с природен
газ. Котел № 5 – ПКМ 12 е закупен и пуснат в действие през 1999 г. с гориво - природен
газ. Общата инсталирана мощност е 47 МW, но реално използваната е около 9 МW. След
газифицирането на централата котлите на котелно гориво са спрени от експлоатация.
Относно техническото състояние на енергийния обект са представени копия от
ревизионни актове от последните прегледи на парните котли, извършени от ИДТН - гр.
Габрово. Съгласно предписанията на техническия надзор котли с рег. № 0131, 0132 и 0136
в резултат на продължително бездействие и физическо износване са предложени за
бракуване. Останалите два парни котли (на природен газ) са технически изправни.
Лицензиантът е обосновал искането си за прекратяване на лицензията с това, че от
м. март 2007 г. отоплителната централа не е функционирала и не е произвеждала топлинна
енергия и за в бъдеще няма да работи поради липса на заявен интерес от страна на

потребителите. Дружеството счита, че прекратяването на лицензията няма да доведе до
нарушаване на снабдяването с топлинна енергия, тъй като „Херос” ЕООД няма нито един
потребител от месец март 2007 г. Заявителят посочва също, че обектът, с който се
осъществява лицензионната дейност и в момента продължава да не функционира, изрязана
и премахната е цялата инсталация, в това число тръбопроводи и съоръжения. Въпреки, че
не извършва лицензионна дейност, „Херос” ЕООД не възнамерява да отчуждава котелна
централа „Херос”.
Във връзка с начина за разпореждане с имуществото, чрез което се осъществява
лицензионната дейност, дружеството е представило заверено копие от нотариален акт от
2006 г., от който е видно, че „Херос” ЕООД е учредило в полза на „Херос строй” ЕООД
право на строеж върху имота на котелна централа „Херос”, гр. Севлиево, а именно: УПИ
12, кв. 16 по плана на гр. Севлиево, находящ се в гр. Севлиево, ул. „Никола Петков” № 32
за построяване на Цех за производство на бетон с обща застроена площ 1260 кв. м.
Становищата на потребителите на топлинна енергия са както следва:
- „АББ Авангард” АД в качеството си на бивш потребител е заявило, че в момента
не ползва и няма да ползва и в бъдеще топлинна енергия, произведена от централата на
„Херос” ЕООД, поради присъединяването към изградената мрежа на централна
газификация на гр. Севлиево.
- „Емка” АД е заявило, че от 2004 г. задоволява нуждите си от топлинна енергия
през отоплителните сезони чрез инсталации и съоръжения на природен газ, захранени от
газоразпределителната мрежа на гр. Севлиево. Заявен е отказ от бъдещо потребление на
топлинна енергия от „Херос” ЕООД.
- ПГМЕТ „Генерал Иван Бъчваров” (училище) в качеството си на бивш потребител
е заявил, че в момента не ползва и няма да ползва и в бъдеще топлинна енергия,
произведена от централата на „Херос” ЕООД, поради присъединяването към изградената
мрежа на централна газификация на гр. Севлиево.
С писмо изх. № Е-ЗЛР-ПР-8/12.03.2010 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 Севлиево.
С писма с вх. к№ Е-ЗЛР-ПР-8/31.03.2010 г. и к№ Е-ЗЛР-ПР-8/12.04.2010 г.
съответно на МО, на МИЕТ и на община Севлиево са изразени становища, че няма
възражения по образуваната преписка относно прекратяване на лицензията на “Херос”
ЕООД.
МРРБ не е представило становище в определения му 14-дневен срок. Във връзка
с това и на основание чл. 53, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс комисията
може да издаде решение и без това становище.
На основание чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ преписката за прекратяване на лицензията е
разгледана на открито заседание на комисията на 04.05.2010 г., на което дружеството не е
изпратило свои представители.
Въз основа на гореизложеното могат да бъдат направени следните
констатации:
1. Дружеството не извършва дейността „производство на топлинна енергия”, за
която 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 лицензионната дейност.
3. Заинтересованите държавни и общински органи не са възразили срещу
прекратяването на издадената на “Херос” ЕООД лицензия.
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 2007 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 дейността, 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 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 67, ал. 1, т. 6 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-111-02/06.06.2001 г. за производство на топлинна
енергия, издадена на “Херос” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република
България, област Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, ул. „Любен Каравелов”
№ 26, с ЕИК 817047610.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14
(четиринадесет) дневен срок.

