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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел.:932 10 13, факс: 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ПП-01 

от 13.04.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 13.04.2011 г., като разгледа заявление от 

„Сигаз” ЕАД с вх. Е-ЗЛР-И-7/28.01.2011 г. за изменение и допълнение на лицензии за 

извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване  с природен 

газ от краен снабдител” за община Силистра, чрез присъединяване на общини Алфатар, 

Тутракан, Дулово и Главиница към тази територия и заявление от „Сигаз” ЕАД с вх. № 

Е-15-42-1/28.01.2011 г. за утвърждаване на цени, както и писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-

7/01.04.2011 г. от „Сигаз” ЕАД, установи следното: 

 

Преписка № 7/2011 г. е образувана по заявление от „Сигаз” ЕАД с вх. Е-ЗЛР-И-

7/28.01.2011 г. за изменение и допълнение на лицензии № Л-247-08/12.09.2007 г. за дейността 

„разпределение на природен газ” и № Л-247-12/12.09.2007 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра, като териториите на 

общините Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, които са извън определените в чл.4, ал.2, 

т.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и утвърден от Министерски съвет опис, се присъединят към  

обособената територия за разпределение и снабдяване с природен газ на община Силистра. 

Производството е образувано на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 43, ал. 10 от Закона за 

енергетиката. За проучването на постъпилите данни и документи и съдържащите се в тях 

обстоятелства със заповед № З-Е-20/21.02.2011 г. е сформирана работна група.  

 

На основание чл. 16 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) 

„Сигаз” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-15-42-1/28.01.2011 г. за утвърждаване на цени за 

пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и 

цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на 

общини: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница. Образувана е преписка № ПЦ-

4/2011 г. За проучването на постъпилите данни и документи и съдържащите се в тях 

обстоятелства със заповед № 3-Е-19/21.02.2011 г. е сформирана работна група.  

 

Двете административни производства, за изменение и допълнение на лицензии и за 

утвърждаване на цени са свързани производства по аргумент от чл. 16, ал. 3 от НЛДЕ, съгласно 

който при обявяване на решението за издаване на лицензия комисията обявява и решението за 

утвърждаване на цените. 

 

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-7/01.04.2011 г. „Сигаз” ЕАД заяви желанието си и оттегли 

заявлението си за изменение/допълнение на лицензиите на дружеството като моли на 

основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) започналото 

производството пред ДКЕВР да бъде прекратено.  

 

Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството по 

искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. 

В конкретния случай не е налице законова забрана за прекратяване на производството.  
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Прекратява административното производство, образувано по заявление от 

„Сигаз” ЕАД с вх. Е-ЗЛР-И-7/28.01.2011 г. за изменение и допълнение на лицензии № Л-

247-08/12.09.2007 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-247-12/12.09.2007 

г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община 

Силистра, чрез присъединяване на общини Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница към 

тази територия, поради оттегляне на заявлението. 

 

2. Прекратява административното производство, образувано по заявление от 

„Сигаз” ЕАД с вх. № Е-15-42-1/28.01.2011 г. за утвърждаване на цени за пренос на 

природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и 

цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на 

територията на общини: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница. 
 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  /Ангел Семерджиев/ 

  

 

 

      

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    /Емилия Савева/ 

 


