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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 
 
 

№ O-023 
от 27.02.2004 г. 

 
 

ДКЕР на заседание, проведено на 27. 02. 2004 г., след преглед на 
приложените документи по Преписка №174/ 2002 г.на “Газоснабдяване Бургас” 
ЕАД, образувана по заявление с вх. № ЗЛР-14/ 18.07.2002 г за издаване на лицензия 
за извършване на дейността “Разпределение на природен газ” на територията на 
Община Бургас, установи следното: 
 

Със заявление с вх. № ЗЛР-14/ 18.07.2002 г. “Газоснабдяване Бургас” ЕАД е 
поискало издаване на лицензия за дейността “Разпределение на природен газ” за 
територията на община Бургас на основание на § 70, ал. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) във вр. с § 12, ал. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗЕЕЕ. ДКЕР с решение е отказала издаването на лицензия. 

Дружеството е обжалвало пред Върховния административен съд това решение. С 
последното постановено решение № 82/08.01.2004 г. на ВАС, Петчленен с-в, съдът е 
отменил отказа на ДКЕР за издаване на лицензия. 

Съгласно разпоредбите на чл. 30 и 32 от Закона за Върховния административен 
съд, влезлите в сила решения на съда са задължителни за участващите по делото органи 
и лица и подлежат на незабавно изпълнение. 
 

От прегледа на гореизброените факти произтичат следните правни изводи: 
 

Заявлението за издаване на лицензия на “Газоснабдяване Бургас” ЕАД е 
подадено въз основа на отменения ЗЕЕЕ и е разгледано от ДКЕР по реда на този закон. 
Решение № 82/08.01.2004 г. на ВАС, Петчленен с-в, отменя отказа на ДКЕР поради 
неправилно прилагане от страна на комисията на нормативните предписания на ЗЕЕЕ и 
дава задължителни предписания за прилагането на § 12, ал. 1 и § 70, ал. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби на ЗЕЕЕ. 

С влизане в сила на Закона за енергетиката (ЗЕ), по действието на §. 13 от 
Преходните и заключителните му разпоредби, заварените незавършени производства за 
издаване на лицензии по отменения ЗЕЕЕ се довършват по реда и при условията на 
новия закон. Производството по заявлението на “Газоснабдяване Бургас” ЕАД не е 
довършено към влизане в сила на ЗЕ, тъй като постановеното по него решение на 
комисията е обжалвано и не е породило правни последици. В този смисъл не е имало 
приключило производство по издаване на индивидуален административен акт по 
смисъла на Закона за административното производство. 

Заявлението “Газоснабдяване Бургас” ЕАД следва да бъде разгледано съобразно 
с изискванията на материалноправните разпоредби на ЗЕ и по процедурата, уредена в 
този закон. 
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ЗЕ не възпроизвежда разпоредбите на § 12, ал. 1 и § 70, ал. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗЕЕЕ като основания за издаване на лицензия за 
извършване на дейност в енергетиката. Поради това подаденото от “Газоснабдяване 
Бургас” ЕАД заявление следва да се разгледа по предвиденото в ЗЕ правно основание за 
издаване на лицензия за дейността “Разпределение на природен газ” - чл. 41, ал. 1 и 2 
във вр. с чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗЕ. Спрямо лицензиите за разпределение на природен газ се 
прилагат изискванията на чл. 43, ал. 2, т. 2 от ЗЕ за обособена територия. 

Съгласно §. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕ, Описът на 
необходимите за изграждане нови газоразпределителни мрежи в територията на 
Република България, издаден на основание чл. 4, ал. 7 от отменения ЗЕЕЕ, остава в сила 
и след приемането на новия закон. Община Бургас е включена в територията на Регион 
“Приморски” от този опис. Според разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от ЗЕ, титулярът на 
лицензия за разпределение на природен газ за обособена територия, учредена с опис, се 
определя чрез конкурс. Поради това на “Газоснабдяване Бургас” ЕАД не може да бъде 
издадена лицензия за дейността “Разпределение на природен газ” за територията на 
Община Бургас. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за 
енергетиката, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

ОТКАЗВА издаването на Лицензия за дейността “Разпределение на 
природен газ” на “Газоснабдяване Бургас” ЕАД, 
 

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Бургас, ул. 
“Фердинандова” № 2А, ет. 5, данъчен номер 1021283343, БУЛСТАТ 102170333, 
регистрирано с решение по ф.д. № 399/ 1998 г. по описа на Бургаския окръжен съд 
в партида 51, том 3, стр. 2. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок. 
 

 


