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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 
 

№ ПрЛ-175 
30.05.2005 г. 

 
 ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 30.05.2005 г., след като разгледа 
внесения доклад по преписка № ПрЛ-1/ 2005г., по производство образувано по 
инициатива на комисията с протоколно решение № 27/ 14.03.2005 г. за 
прекратяване на  лицензиите за дейностите “разпределение на природен газ” и 
“обществено снабдяване с природен газ” на “Газоснабдяване Хасково” АД, както 
и вследствие проведеното открито заседание на 30.05.2005 г., прие за установено 
следното: 

 
Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 21, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), Държавната комисия за енергийно и водно регулиране има 
правомощието да прекрати лицензия за цялата или за част от територията по нея, 
когато лицензиантът не упражнява лицензионна дейност за период повече от една 
година.  

Кметът на град Хасково с писмо с вх. № 07-00-1/24.01.2005 г.е подал сигнал до 
комисията, че лицензираното дружеството “Газоснабдяване Хасково” АД не 
осъществява дейност повече от една година на територията на община Хасково. В 
резултат на това е извършена извънредна проверка, за да се установи фактическата 
обстановка по отношение изпълнението на задълженията на лицензианта. 
Констатацията от извършената проверка на място, видно от констативен протокол № Г-
01/17.02.2005г.,  е установила, че “Газоснабдяване Хасково” АД не извършва дейност 
по доставка и разпределение на природен газ на територията на лицензията, 
съществуващата газоразпределителна мрежа е технически неосвидетелствана, 
газопроводите от ІІ-етап  са проектирани и изградени, но не са въведени в експлоатация 
и към датата на проверката техническа възможност за подаване на газ към 
потребителите е невъзможна.  

Въз основа на констатациите от проверката е внесен за разглеждане в комисията 
доклад с вх. № Е-ДК-77/ 11.03.3005 г. от дирекциите  “Правна” и “Газоснабдяване”. 
Комисията на заседание, проведено на 14.03.2005 г,. е взела протоколно решение № 27/ 
14.03.2005 г., т. 6,  на основание чл. 66, ал.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите 
в енергетиката (Наредбата)  да се открие производство по чл. 55, ал. 2 от ЗЕ за 
прекратяване на издадените лицензии на “Газоснабдяване Хасково” АД за дейностите 
“разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване с природен газ” за 
територията на община Хасково.  

Със заповед на Председателя на ДКЕВР № Е- З-39/ 18.03.2005г. на основание чл. 
21, т.1 и чл. 55, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 67, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
лицензиране на дейностите в енергетиката и на чл. 36, ал. 3 и чл. 37, ал. 4, т. 3 и ал. 4 от 
Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно регулиране и на 
нейната администрация, е формирана работна група по преписка № ПрЛ-1/ 2005г, със  
задача да се съберат и проучат всички данни и документи по преписката на 
“Газоснабдяване Хасково” АД от техническа, икономическа и правна страна и да се 
изготви доклад, който да се внесе и разгледа от комисията.  



 2

В съответствие с процедурата на чл. 69 от Наредбата във връзка с чл. 55, ал. 2 от 
ЗЕ са изискани становища от заинтересованите институции - Министерство на 
енергетиката и енергийните ресурси, от областния управител на област Хасково и от 
кмета на община Хасково. 

 
С писмо изх. № Е-15-27-3/ 23.03.2005 г. комисията е уведомила “Газоснабдяване 

Хасково” АД за откриване на процедурата по прекратяване на лицензиите на 
дружеството на основание чл. 69, ал. 1 от Наредбата.  Дружеството е представило 
писмено становище вх. № Е-15-27-3/ 20.04.2005 г. по основанието за прекратяване на 
лицензиите.  

В становището си “Газоснабдяване Хасково” АД не е оспорило изрично 
основанието за откриването на процедурата. В него само хронологично е описало 
разрешенията по ЗУТ за проектирането и изграждането на газоразпределителната 
мрежа на територията на лицензиите, но не е представило писмени доказателства за 
изпълнението на развитието на мрежата. От становището е видно, че до 2002 г. 
дружеството е изграждало газоразпределителни мрежи, но след възникване на съдебен 
спор с “Химмаш” АД и прекъснат достъп от последния до точката на присъединяване, 
не са извършвани нови строителни дейности. Посочено е, че от областния управител е 
одобрен парцеларен план за изграждането на газопровод  ІІІ-ти етап, че има сключени 
предварителни договори с фирма за извършване на строителство, с фирма за доставка 
на АГРС и с фирма за доставка на полиетиленови тръби. Дружеството е заявило, че при 
тази фактическа обстановка ще бъде възстановено газоподаването през първото 
полугодие на 2005 г. За посочените предварителни договори доказателства от страна на 
дружеството не са представени. “Газоснабдяване Хасково” АД е изразило в своето 
становище, че не осъществява дейността си по лицензията в съответствие с одобрение 
план за развитие от комисията, поради фактически и правни пречки, създадени от 
“Химмаш” АД.  

С уведомлението за откриването на процедурата по прекратяването на 
лицензиите, на основание чл. 50 от Наредбата от дружеството, са изискани да бъдат 
представени документи, с които да се установи изпълнението на дейностите по 
лицензията, както и материалното и техническо обезпечаване на дружеството във 
връзка с тяхното изпълнение. Допълнителните документи са изискани, за да се 
установи обективно състоянието на дружеството и за да се даде възможност на 
лицензианта да защити правата си в откритото производство. От изисканите документи 
към писмо с вх. № Е-15-27-3/ 20.04.2005 г. дружеството е представило само част от тях, 
а именно:  удостоверение за актуално състояние № 420/197 от 21.04.2005 от Хасковския 
окръжен съд; уверение от община Хасково за собственик на обект “разпределителни 
газопроводи” от 24.04.1997 г.; договор № 194 от 08.12.1998 г. с “Булгаргаз” ЕАД за 
срок от 12 години, без да са приложени спецификациите, които се сключват всяка годна 
между газоразпределителното предприятие и обществения доставчик – представени са  
само стр. 1, стр.11 и стр.13 от него; договори за присъединяване на потребители № 003/ 
2001, № 004/ 2001, № 005/ 2001, № 006/ 2001, № 007/ 2001, № 008/ 2001, № 009/ 2001, 
№ 010/ 2001, № 0011/ 2001.; отчет за приходите и разходите към 31.12.2004г.; 
счетоводен баланс към 31.12.2003 г.  

На 30.05.2005 г. с писмо вх. № к.Е-15-27-3/ 30.05.2005 г., преди насроченото 
откритото заседание на комисията по преписката, “Газоснабдяване Хасково“ АД е 
внесло възражение по производството за прекратяване на лицензиите за дейностите 
“разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване с природен газ” и приетия 
доклад от ДКЕВР с вх. № Е-ДК-197/ 19.05.20005г. В депозираното възражение 
дружеството оспорва част от констатациите в приетия доклад и посочва “конкретни 
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несъответствия” с проверка, както и се оспорват някои от констатациите в него. 
Дружеството не е подкрепило възраженията си с нови доказателства, поради което 
комисията ги преценява при вземане на решението заедно с всички събрани 
доказателства, становища и анализи по административната преписка. Във 
възражението дружеството е посочило, че била нарушена процедурата по 
производството поради пропуск да се поиска становище от Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и поради това, че нямало становище 
от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР), откритото 
производство следвало да се спре. Нормативната уредба в чл. 69 от Наредбата въвежда 
императивно изискване за комисията да изиска становище от съответните институции и 
да им предостави срок за представянето му, но не изисква да се произнася и да взема 
решение след получаването на съответното становище. От това следва, че комисията е 
спазила изцяло процедурата, като е поискала такова от МЕЕР, а неизпращането на 
становище от негова страна не може да бъде основание за спиране на производството. 
По отношение на посочения пропуск да бъде изискано становище от МРРБ, хипотезата, 
при която законът въвежда такова изискване, е тази по чл. 70 от Наредбата, но тя се 
отнася до прекратяването на лицензия при изтичане срока на нейното действие на 
основание чл. 55, ал. 3 от ЗЕ, а до прекратяване на лицензионната дейност за срок 
повече от една година по чл. 55, ал. 2 от ЗЕ. От това следва, че липсата на писмено 
становище от МЕЕР не е основание за спиране на производството.  

С писмо изх. № Е-03-08-20/ 23.03.2005 г. е уведомен министърът на 
енергетиката и енергийната ефективност за образуваното производство и е  поискано 
становище по откритата процедура на основание чл. 69, ал. 2 от Наредбата, но 
становище в определения 14-дневен срок не е получено. 

С писмо изх. № Е-03-08-20/ 23.03.2005 г. беше уведомен кметът на община 
Хасково за образуваното производство и беше поискано становище по откритата 
процедура на основание чл. 69, ал. 2 от Наредбата. Кметът в изразеното писмено 
становище с писмо изх. № 03-05-1/ 05.04.2005 г. излага факти в подкрепа на 
образуваното производство и че дружеството не извършва лицензионната дейност, тъй 
като няма икономическа и техническа възможност за изпълнение на дейностите 
“разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване с природен газ”. Към 
становището кметът е приложил следните документи: удостоверение № 2081/ 
01.04.2005 г. от Хасковския окръжен съд, че дружеството е в производство за обявяване 
в несъстоятелност по гр.д. № 379/2004г. и делото е обявено за решаване; удостоверение 
№ 472/ 01.04.2005 г. на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Хасково; 
обявление по изх. № 810/ 2004 г. на съдия изпълнител при Районен съд Хасково; 
постановление на Районна прокуратура Хасково; решение № 282 от 25.03.3005 г. на 
Общински съвет Хасково, с което е приета декларация на общинския съвет до ДКЕР с 
искане комисията да прекрати лицензията на “Газоснабдяване Хасково”, поради 
неупражняване на лицензионата дейност за повече от една година. 

С писмо с изх. № Е-03-08-20/ 23.03.2005 г. е уведомен областният управител на 
област Хасково за образуваното производство и е поискано становище по откритата 
процедура на основание чл. 69, ал. 2 от Наредбата. Областният управител с писмо изх. 
№ РД-08-730/ 06.04.2005 г. описва в становището си всички издадени разрешения по 
ЗУТ, изработването на ПУП-парцеларен план за изграждане на газопровод ІІІ-етап на 
“Газоснабдяване Хасково” АД, както и излага че разрешенията, които е издал не са в 
сила, тъй като актовете, с които се одобрява плана, са обжалвани от кмета на община 
Хасково и от “Химмаш”АД. Областният управител не взема категорично становище по 
отношение на откритата процедура и единствено изразява загрижеността си за 
осигуряването на газифицирането и захранването на град Хасково, тъй като липсата на 
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газ поставя в трудно икономическо положение предприятията за производство на 
коприна, на цигари и тютюневи изделия, и машиностроителните заводи. 

С писмо с изх. № Е-03-08-20/ 23.03.2005 г. е отправено запитване до “Булгаргаз” 
ЕАД за закупеното количество природен газ от “Газоснабдяване Хасково” АД за 
периода от 1 януари 2004 г. до 1 март 2005г. и наличието на просрочени задължения . С 
писмо вх. № к.Е-03-08-20/ 25.04.2005 г. “Булгаргаз” ЕАД информира комисията, че 
“Газоснабдяване Хасково” АД не е закупувало газ в периода от 1 януари 2004 г. до 1 
март 2005 г. и има просрочени задължения в размер на 246 215,17 лв. за консумиран 
природен газ в периода до 30.04.2001г.  

От представените становища от “Газоснабдяване Хасково” ЕАД, кмета на 
община Хасково, областния управител на област Хасково и писмото от “Булгаргаз” 
ЕАД е видно, че дружеството не е извършвало дейност по разпределение на природен 
газ и обществено снабдяване с природен газ през периода от 01.01.2004 г. до 01.03.2005 
г., които са основните дейности по лицензиите, обект на настоящото производство. 
 В производството по прекратяване на лицензиите на “Газоснабдяване Хасково” 
АД, образувано по инициатива на комисията, бяха разгледани и обсъдени освен 
посочените представени от дружеството и кмета доказателства и следните документи,  
събрани при направената проверка от комисията в периода от 16.02.2005 г. до 
18.02.2005 г.: констативен протокол №  Г -01/ 17.02.2005 г., съставен от длъжностни 
лица на ДКЕР; протокол № 53/27.11.98 на Общински съвет, Хасково относно 
решение № 447 за одобряване на "Ситуационен план на газоразпределителна мрежа" 
г.Хасково; копие на ситуационен план на г.Хасково за развитие на газоразпределителна 
мрежа; договор № 194/ 08.12.98г. между "Булгаргаз"-ЕАД и "Газоснабдяване 
Хасково АД за доставки на природен газ; справка за консумацията на газ за периода 
1998 г. - 2001 г.; копие от писмо № 169/ 12.2002 г до Община Хасково с искане за 
съгласуване на бъдещи трасета за развитието на мрежата III и IV етап; копие от Акт 
№№ 4896,4752,4895 за частна държавна собственост за газопровод високо налягане 
АГРС Димитровград - АГРС Узунджово (Хасково); копие от договор за стопанисване 
на газопроводната мрежа; копия от писма № 453/29.09.2000 г., № 468/28.09.2001 г., № 
08-Х-32/31.01.2000 г. до МРРБ; копие от разрешение за строеж издадено от областния 
управител на област Хасково и копие от писмо № РД-08.2873/13.10.2004 г.; копие от 
договор между "Химмаш"-Хасково и "Газагротерм" за ползване на газопровода "АГРС 
Димитровград - АГРС Узунджово (Хасково) и копие от решение на Софийски градски 
съд от 30.04.2003 г.; копие от пълномощно, издадено на името на Петър Василев Жеков 
да представлява изпълнителния директор на дружеството Здравко Дочев Тодоров; 
копие от разплащателни фактури за 2000 г. с потребител. 

Като обсъди събраните становища от заинтересованите институции, 
предоставените документи и доказателства, както и констатираното при проверката на 
дружеството комисията прие следното: 

От техническа страна  
От приложения ситуационен план по преписка № ПрЛ-1/ 2005 за комплексна 

газификация на община Хасково е видно, че същият е одобрен с решение № 
447/27.11.1998 г. на общинския съвет на град Хасково. Проектът е предвиждал 
газификация на 140 промишлени и общински обекти, както и газификация на около 20 
000 битови потребители. Изграждането на газоразпределителната мрежа е била 
разработена в 6 етапа.   

Изградените газопроводи на територията на община Хасково – І-ви етап са с 
дължина 6291 м  и с диаметри на основния газопровод DN 200-2082 m, DN 150-1797 m, 
DN 100- 596 m, DN 80-545 m и отклонения до потребители – 1271 m. Изградените 
газопроводи от І-ви етап са въведени в експлоатация през 1997 г. Извършените 
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строително монтажни работи от “Газагротерм”ООД  са изпълнени в съответствие с 
Наредба №21/1990 г. и  има издадено Разрешение за ползване № РП-97-137/15.08.1997 
г. за “Газификация на  промишлената зона и общински обекти”. Със завършването на 
този етап е газифицирана източната промишлена зона и част от обществено 
административни сгради, 5 промишлени и 5 общински обекта, но няма присъединени 
битови потребители. Газопроводите от І-ви етап са експлоатирани до март 2001 г. След 
тази дата “Булгаргаз” ЕАД е преустановил подаването на природен газ за 
“Газоснабдяване Хасково”АД поради неплатени сметки за потребените  количества 
природен газ.  

Изградените газопроводи с дължина 1620 м от ІІ-ри етап от газификацията на 
Хасково не са въведени в експлоатация и няма разрешение за ползване от ДНСК. 
Разрешения за строеж от Община Хасково на “Газоснабдяване Хасково”АД за ІІІ и ІV 
етап не са издавани.  Точката на присъединяване на изградената газоразпределителна 
мрежа към преносната мрежа на “Булгаргаз” ЕАД се намира на територия, собственост 
на  дружество “Химмаш” АД. Присъединяването на газоразпределителната мрежа на 
“Газоснабдяване Хасково” АД е прекъснато поради неуредени гражданско-правни 
взаимоотношения между двете дружества.   

Съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи, на съоръженията и уредите за природен газ, за да се 
възстанови подаването на природен газ, разпределителните газопроводи следва да се 
преизпитат на якост и плътност. Видно от констатициите в представения констативен 
протокол № Г-01/17.02.2005г., по извършената извънредна проверка, катодната защита 
от почвена корозия на разпределителните газопроводи не работи и няма монтирана 
инсталация за допълнително одориране на газа.  

От проучените материали по преписката, извършената проверка на дружеството 
и представените от него документи е видно, че изградената разпределителна мрежа е в 
лошо техническо състояние. Тя не е използвана за изпълнение на лицензионната 
дейност по разпределение на природен газ за повече от една година и за напред не 
може да се експлоатира в състоянието, в което се намира.  

От финансова и икономическа страна  
За периода от 2002 г. до 2004 г. дружеството не е отчело доходност от 

лицензионната си дейност. Липсата на инвестиции и натрупаните амортизационни 
отчисления определят динамиката на активите на “Газоснабдяване Хасково” АД. За 
целия анализиран период отчетеният темп на изменение на средната стойност на 
активите е отрицателен, като изменението спрямо началото на периода е -2.20%. 

Към края на 2004 г. “Газоснабдяване Хасково” АД притежава общо активи за 
1 274 000 лв., от които 1 260 000 лв. са дълготрайни активи и 14 000 лв. - краткотрайни 
активи. За периода 2002-2004 г. дружеството намалява своите активи с -4 000 лв. (-
0.31%). Дълготрайните му активи са се увеличили с +12 000 лв. (+0.96%), докато 
краткотрайните са намалели с -16 000 лв. (-53.33%). “Газоснабдяване Хасково” АД 
отчита отрицателен финансов резултат, т.е. генерира нетна загуба за целия период. От 
анализа на отрицателния финансов резултат е видно, че той се формира от основната 
дейност на дружеството. За 2004 г. “Газоснабдяване Хасково” АД е направило разходи 
от обичайната си дейност за 133 000 лв., които не са били достатъчни да покрият 
генерираните приходи от основна дейност в размер на 10 000 лв. Няма икономическа 
логика във високия размер на разходите за дейността при положение, че дружеството 
реално не извършва дейност по разпределение на природен газ и не е направило 
инвестиционни разходи, свързани с лицензионната дейност. За периода балансовата 
загуба се изменя с 197 000 лв., като към края на 2004 г. достига -512 000 лв. 
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Към 31.12.2004 г. задълженията на “Газоснабдяване Хасково” АД са в размер на 
583 000 лв., като 541 000 лв. от тях са краткосрочни, а 42 000 лв. – дългосрочни. Най-
голям дял в краткосрочните задължения имат задълженията към доставчици и клиенти 
в размер на 408 000 лв. (75.42%) и задълженията към персонала - 93 000 лв. (17.19%). 
Задълженията към доставчици и клиенти се увеличават спрямо началото на периода с 
+69.29%.  

В края на периода вземанията на “Газоснабдяване Хасково” АД са в размер на 265 
000 лв. като всичките са краткосрочни. Най-голям дял имат вземанията от доставчици и 
клиенти 165 000 лв. (62.26%). Спрямо 2002 г. техния размер се увеличава с +44.81%.  

Отчетеното общо финансово състояние на “Газоснабдяване Хасково” АД за 
анализирания период е незадоволително, което означава, че дружеството не разполага 
със собствени средства за финансиране на дейността си. Регистрираните отрицателни 
финансови резултати за периода 2002-2004 г. определят отрицателната обща 
рентабилност на дружеството. Към 31.12.2004 г. сумата на краткотрайните пасиви на 
“Газоснабдяване Хасково” АД надвишава сумата на краткотрайните активи (-251 000 
лв.), т.е. дружеството регистрира отрицателен  оборотен капитал. Това показва, че 
дълготрайните активи са финансирани с краткосрочни източници, което представлява 
потенциална опасност за дружеството да извършва всички текущи плащания и 
погасявания на задълженията в срок.  

В резултат на направения анализ и отчетените стойности на различните 
показатели е видно, че дружеството е с лоша ликвидност, декапитализация, висок 
финансов риск и липсата на ефективност в цялостната дейност. За повече от една 
година дружеството няма необходимите финансови средства за упражняване на 
дейностите по издадените лицензии.              
 От правна страна 

От събраните доказателства и становища по образуваната преписка и 
направените анализи на икономическото състояние на дружеството и техническото 
състояние на газоразпределителната мрежа е видно, че “Газоснабдяване Хасково” не 
изпълнява основните дейности по лицензиите, а именно разпределение и доставка на 
природен  газ за повече от една година - от 01.01.2004 до 01.03.2005 г. В настоящото 
производството са разглеждани дейностите относно двете лицензии на “Газоснабдяване 
Хасково” АД за дейностите  “разпределение на природен газ” и “обществено 
снабдяване с природен газ”, издадени с решение на комисията, взето на 17.12.2004г. 
ДКЕР в производството по § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
енергетиката е издала служебно  лицензии за дейностите “разпределение на природен 
газ” и “обществено снабдяване с природен газ” на дружеството. Двете лицензии са 
издадени, тъй като Законът за енергетиката (ЗЕ), в сила от 13. 12. 2003 г., разграничава 
дейността по транспортиране (пренос) на природен газ по газоразпределителната 
мрежа от  дейността по снабдяване (доставка) с природен газ на потребителите и 
изисква издаването на две отделни лицензии. Дейността “обществено снабдяване  с  
природен газ” по смисъла на  § 23 от ПЗР на ЗЕ е била включена в дейността 
“разпределение на природен газ” по отменения ЗЕЕЕ. Дейностите по двата закона – 
ЗЕЕЕ (отм.) и ЗЕ се припокриват като съдържание и новоиздадените лицензии на 
основание § 23 от ПЗР на ЗЕ са за дейностите, които са били предмет на правна уредба 
по предишните лицензии и са издадени по право на дружеството по силата на закона. 
От това следва, че в производството по прекратяване на лицензията поради 
неупражняване на дейността за повече от една година, се присъединява и времето на 
действие на лицензията преди решението по служебното производство по § 23 от ПЗР 
на ЗЕ. 
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Видно от писмото на “Булгаргаз” ЕАД с техен изх. № 34-01-804/ 25.04.2005 г. 
“Газоснабдяване Хасково” АД не е закупувало природен газ в последната една година, 
а от справките за консумация на природен газ предоставени от дружеството при 
проверката на длъжностните лица на ДКЕВР от 17.02.2005 г. последните закупени 
количества на природен газ от обществения доставчик са от 2000 г. “Газаснабдяване 
Хасково” АД е представило договор с “Булгаргаз” ЕАД за срок от 12 години, но не е 
ангажирал доказателства - първични счетоводни документи, с които да доказва 
изпълнение на подписания договор, както и не е представил годишни спецификаци, за 
договорените годишни количества природен газ заявени към обществения доставчик.   

Видно от писмото на “Булгаргаз” ЕАД, дружеството има задължения за 
консумиран природен газ и видно от удостоверение № 2081/ 01.04.2005 г. от 
Хасковския окръжен съд, дружеството е в производство за обявяване в 
несъстоятелност, образувано по искова молба от “Булгаргаз” ЕАД. Хасковският 
окръжен съд по образуваното производство с Решение № 44 от 19.05.2005 г. е обявил 
дружеството в неплатожоспособност.  

Въпреки дадената възможност, лицензираното дружество не е представило и не 
доказало, че е извършвало дейност по разпределение на природен газ в периода от 
01.01.2004  до 01.03.2005 г.   

Дружеството е представило индивидуални договори – 11 броя за обществено 
снабдяване  с природен газ на потребители от обществено-административния сектор. 
Тези договори не доказват, че дружеството е извършвало снабдяване, тъй като въпреки 
че са поискани от комисията,  не са представени първични документи, доказващи 
потребени количества природен газ от потребителите, като и първични документи за 
заплащането на  доставения газ. От това следва, че по сключените договори не може да 
се установи, че има изпълнение от страна на доставчика и от там и изпълнение на 
основната дейност по лицензията за “обществена доставка на природна газ” в периода 
01.01.2004 г. до 01.03.2005 г.   

Дружеството не е представило документи за придобити вещни права върху 
трасето на газоразпределителната мрежа и върху енергийните обекти, с който се 
осъществява дейността. Наличието на вещни права е императивно изискване на Закона 
за енергетиката и лицензиантът следва да докаже наличието на такива, защото едно от 
условията за осъществяването на дейностите по лицензията, е вещно право върху 
енергийния обект съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗЕ. 

Дружеството не е осъществявало лицензионните дейности по разпределение и 
обществено снабдяване с природен газ повече от една година от 01.01.2004г. до 
01.03.2005 г., с което комисията приема, че е налице хипотезата на чл. 55, ал. 2 от ЗЕ 
   

На територията на лицензираното дружество “Газоснабдяване Хасково” АД 
съществуват потребители на природен газ, чиито интереси са нарушени поради 
неизпълнение на основните дейности по лицензиите за разпределение и доставка на 
природен газ. С оглед защита на интересите на потребителите и изразените становища 
от заинтересованите институции, комисията следва да упражни правото си и да 
прекрати лицензиите на “Газоснабдяване Хасково” АД. 

С Описа на новите обособени територии за разпределение на природен газ в 
Република България, за които не е издадена лицензия, приет на основание чл. 4, ал. 2, т. 
6 от ЗЕ с Решение № 791/2004 г. на Министерски съвет (ДВ, 97 от 2004 г.) и изменен и 
допълнен с Решение № 335/ 2005 г. на МС (ДВ, 41 от 2005 г.), община Хасково е 
изключена от територията на “Тракия” до прекратяването или отнемането на 
издадените лицензии за разпределение на природен газ. Съгласно т. ІІІ. 5  от посочения  
Опис за титуляра на лицензията за дейността “разпределение на природен газ” на 
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територията на регион “Тракия”, а именно “СИТИГАЗ България” ЕАД, определен с 
решение № ТПрГ-20 от 18.02.2005 г., след прекратяване на лицензиите на 
“Газоснабдяване Хасково” АД, ще възникне правото и задължението да осъществява 
дейност по разпределение на природен газ и за територията на община Хасково. 

 
 

Предвид гореизложеното, Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране на основание чл. 21, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от ЗЕ и т. ІІІ. 5 от Описа на 
новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република 
България, за които не е издадена лицензия, приет на основание чл. 4, ал. 2, т. 6 от 
ЗЕ 

  
Р Е Ш И: 

 
1. Прекратява  лицензиите на “Газоснабдяване Хасково” АД за дейностите 

“разпределение на природен газ” № Л-175-08/17.12.2004г. и “обществено 
снабдяване с природен газ” № Л-175-12/17.12.2004г. за територията на 
община Хасково. 

 
2. Дава указание на лицето, спечелило конкурса за регион “Тракия” - 

“Ситигаз България” ЕАД, гр. София, п.к. 1360, ул. «Адам Мицкевич» № 4, 
регистрирано по ф.д. № 8631/2004 г.р парт. № 86018, том 1066, рег. І, стр. 
83, да подаде до ДКЕВР искане за промяна на лицензиите в частта по 
приложение № 2 – описание на територията, обхваната от лицензиите за 
разпределение и снабдяване с природен газ, в която да се включи 
територията на община Хасково. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 


