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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Пр-Л-072-04 
от 17.12.2004 г. 

 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 17.12.2004 г., след преглед на приложените 
документи  по преписка № 136/2004 г. за издаване на лицензии на “Национална 
електрическа компания” ЕАД за извършване на дейностите “пренос на 
електрическа енергия” и “обществена доставка на електрическа енергия” и 
събраните данни от проведеното на 15.12.2004 г. открито заседание, установи 
следното: 
 

Издадената на основание разпоредбите на отменения Закон за енергетиката и 
енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) лицензия на “Национална електрическа компания” 
ЕАД за “пренос на електрическа енергия” предоставя на дружеството изключителното 
право на територията на Република България да осъществява както дейността по 
транспортиране (пренос) на електрическа енергия по електропреносната мрежа, така и 
дейността по доставка на електрическа енергия на потребителите, които са 
присъединени към електропреносната мрежа. 

Законът за енергетиката (ЗЕ), в сила от 13.12.2003 г., разграничава дейността по 
транспортиране (пренос) на електрическа енергия по електропреносната мрежа от  
дейността по доставка на електрическа енергия на потребителите и изисква издаването 
на две отделни лицензии. 

 Предвид на това дейността, която извършва електропреносното дружество по 
силата на издадената му лицензия на основание отменения ЗЕЕЕ следва да бъде 
приведена в съответствие с разпоредбите на ЗЕ. Разпоредбите на § 15, ал. 2 и ал. 3 от 
Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за енергетиката регламентират 
задължение на Държавната комисия за енергийно регулиране  да издаде на 
“Национална електрическа компания” ЕАД лицензии за извършване на дейностите 
“пренос на електрическа енергия” и “обществена доставка на електрическа енергия”.  

Във връзка с горното и на основание чл. 9, т. 4 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и чл. 36, ал. 3 от Устройствения правилник на ДКЕР 
и на нейната администрация (УП) във връзка с  § 15, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, ДКЕР с 
решение по протокол № 90/09.12.2004 г. е открила производство за издаване на 
лицензии за извършване на дейностите “пренос на електрическа енергия” и 
“обществена доставка на електрическа енергия” на “Национална електрическа 
компания” ЕАД. 

Необходимо условие за издаването на лицензиите по ЗЕ на “Национална 
електрическа компания” ЕАД е прекратяването на съществуващата  лицензия за пренос 
на електрическа енергия, издадена на основание ЗЕЕЕ (отм.) на дружеството.  
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 1 от Закона за 
енергетиката във връзка с § 15, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за енергетиката,  
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Прекратява лицензия № Л-072-04/14.02.2001 г. за дейността пренос на 
електрическа енергия, издадена на  “Национална електрическа компания” 
ЕАД ,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. 
”Триадица” № 8, БУЛСТАТ 000649348 Ю, данъчен номер 1223010055, регистрирано с 
решение по ф. д. №29869/1991 г. по описа на Софийски градски съд под №196, том 5, 
стр. 98. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 


