
 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8 - 10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ТПрГ – 1 от 03.07.2014 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 48 от Закона за енергетиката, чл. 38 от Наредба 

№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката  

 

 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р  Е  Ш  И :  

 

 

 Удължава до 17 ч. на 31.07.2014 г. срока за подаване на заявления за участие в конкурса 

за издаване на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на 

територията на община Смолян, обявен с Решение № ТПрГ-1 от 07.10.2013 г. Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране, при следните условия: 

1. Място, дата, час и условия за приемане на заявления за участие в конкурса: 

 Заявленията за участие се подават всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. до 31.07.2014 г. 

включително, в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с адрес : София, бул. 

“Княз Александър Дондуков” № 8-10, стая 303-деловодство. 

 Заявлението се приема в деловодството и се завежда с входящ номер при условие, че 

кандидатът представи издадено от комисията удостоверение за закупена конкурсна 

документация. Получените след указания по-горе краен срок не се разглеждат от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране. Документацията за участие в конкурса не може да 

се изтегля обратно, освен при подаден писмен отказ от участие в рамките на срока за подаване 

на заявления. 

 2. Дата, място и час на отваряне на постъпилите заявления за участие в конкурса: 

 Процедурата по провеждане на конкурса започва в 14 ч. на 01.08.2014 г. с отваряне на 

подадените предложения в сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с 

адрес: гр. София, бул. “Княз Александър Дондуков” № 8-10. 

 



 

Решението може да бъде обжалвано само с решението за определяне на спечелилия 

конкурса кандидат пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от 

съобщаване на последното. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         ЛИЛЯНА МЛАДЕНОВА 
            /Съгласно Заповед №З-ОХ-102/01.07.2014 г./ 

 

 

 

 

       И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         МАРИЕЛА ЦАНКОВА 


