ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел.: 935 96 13, факс: 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ И1-Л-214
от 03.06.2013 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 03.06.2013 г., като разгледа доклад с вх. №
Е-ДК-234/20.05.2013 г. относно откриване на производство за изменение/допълнение
на лицензия за дейността „транзитен пренос на природен газ” № Л-214-09/29.11.2006
г. издадена на „Булгартрансгаз” ЕАД по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-8/18.01.2013 г.
подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД и събраните данни и доказателства на проведено
на 28.05.2013 г. открито заседание за неговото обсъждане, установи следното:
В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) е
подадено заявление с вх. № Е-ЗРЛ-И-8/18.01.2013 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД с искане за
изменение/допълнение на лицензия № Л-214-09/29.11.2006 г. за дейността „транзитен
пренос на природен газ” съгласно изискванията на § 193, ал. 2 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за енергетиката (ПЗР на ЗЕ), като издадената
лицензия бъде изменена на лицензия за „пренос на природен газ” за остатъка от срока на
валидност на лицензията за „транзитен пренос на природен газ”.
Със Заповед № З-Е-34/12.02.2013 г. на Председателя на ДКЕВР е сформирана
работна група, която да проучи преписка.
Въз основа на проучването по преписката са установени факти и произтичащите от
тях изводи, както следва:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 54
от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп., бр. 23 от 2013 г., в сила от 8.03.2013 г.) са въведени
изискванията на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на
Директива 2003/54/ЕО и на Директива 2009/73/ЕО от 13 юли 2009 г. на Европейския
парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за
отмяна на Директива 2003/55/ЕО.
В тази връзка, на основание § 193, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби
на Закона за енергетиката (ПЗР на ЗЕ) издадените до влизането в сила на Закона за
енергетиката (ЗЕ) лицензии и разрешения запазват своето действие и се изменят от
комисията за привеждането им в съответствие със ЗЕ.
С Решение № Р-046/29.11.2006 г. ДКЕВР е издала на „Булгартрансгаз” ЕАД
лицензия № Л-214-09/29.11.2006 г. за дейността транзитен пренос на природен газ за
територията на Република България, за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Съгласно § 193, ал. 2 от ПЗР на ЗЕ лицензията за транзитен пренос на природен газ
издадена на „Булгартрансгаз” ЕАД, се изменя на лицензия за пренос на природен газ за
остатъка от срока на валидност на лицензията за транзитен пренос.
1

По силата на § 193, ал. 1 от ПЗР на ЗЕ и на основание § 193, ал. 6 от ПЗР на ЗЕ, до
изменението на лицензията за транзитен пренос на природен газ, на лицензия за пренос на
природен газ, „Булгартрансгаз” ЕАД ще извършва дейността „транзитен пренос на
природен газ”.
На основание § 193, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ лицензианти, чиито лицензии подлежат на
изменение, са задължени да подадат заявление до комисията в 6-месечен срок от влизането
в сила на ЗЕ. Измененията и допълненията в Закона за енергетиката са в сила от 17.07.2012
г. „Булгартрансгаз” ЕАД е подало заявление на 18.01.2013 г., с което е спазило законово
регламентирания срок.
На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) лицензията може да
бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията по искане на лицензианта.
Подаденото заявление за изменение на издадената лицензия отговаря по
съдържание на изискванията на чл. 65, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
„Булгартрансгаз” ЕАД е вписано в Търговския регистър, като еднолично
акционерно дружество, със седалище и адрес на управление в България, област София
(столица), община Столична, гр. София 1336, район р-н Люлин, ж.к. Люлин -2, ул. „Панчо
Владигеров” № 66, с ЕИК 175203478 и се представлява от Кирил Руменов Темелков.
„Булгартрансгаз” ЕАД е посочило регистрационния номер на лицензията, която е
поискало да бъде изменена/допълнена, а именно: Лицензия № Л-214-09/29.11.2006 г. за
извършване на дейността „транзитен пренос на природен газ”.
„Булгартрансгаз” ЕАД се е позовало на разпоредбата на § 193, ал. 2 от ПЗР на ЗЕ,
като основание на исканото изменение на лицензия № Л-214-09/29.11.2006 г. за транзитен
пренос на природен газ.
В зависимост от основанието за измененяне и/или допълване на лицензия
заявителят представя необходимите документи за преценка на искането. Съгласно § 193,
ал. 5 от ПЗР на ЗЕ в случаите, когато се изменят лицензиите по § 193, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР
на ЗЕ не е необходимо предоставянето на доказателства, които вече са представени за
издаването на първоначалната лицензия, освен когато са налице нови обстоятелства,
каквито дружеството не сочи. Към заявлението за изменение на лицензията
„Булгартрансгаз” ЕАД е приложило копие от лицензия за транзитен пренос № Л-21409/29.11.2006 г.
Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г.), неразделна част от лицензията
са списък и описание на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната
дейност, с техните технически и технологични характеристики (Приложение №1) и бизнес
план (Приложение №2), който периодично се актуализира, и съдържа задължителните
реквизити по чл. 13 от НЛДЕ. Следователно, ДКЕВР следва да укаже на „Булгартрансгаз”
ЕАД в срок от един месец след изменението на лицензията да представи актуализирани
Приложение №1 и Приложение №2 към изменената лицензия.
На основание § 193, ал. 4 от ПЗР на ЗЕ в производството по изменение на лицензии
по ал. 2 и ал. 3, от § 193, от ПЗР на ЗЕ не се дължи такса.
На 28.05.2013г. е проведено открито заседание, на което представителят на
дружеството заявява, че приема отразените в доклада факти и обстоятелства без
възражения.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката във връзка с § 193, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за енергетиката, чл. 49, ал. 2, т. 1 и т. 3 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:
1. Изменя лицензия № Л-214-09/29.11.2006 г. за дейността „транзитен пренос на
природен газ” издадена на „Булгартрансгаз” ЕАД, с ЕИК 175203478 на
лицензия за дейността „пренос на природен газ” - приложение и неразделна
част от това решение.
2. Задължава „Булгартрансгаз” ЕАД в срок от един месец след изменението на
лицензията да представи актуализирани Приложение №1 - списък и описание
на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с
техните технически и технологични характеристики и Приложение №2 - бизнес
план, неразделна част от изменената лицензия.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Евгения Харитонова/

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/Севастианна Григорова/
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