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Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        

                                                           № И1-Л-234 

                                                            от 27.04.2009 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

139/27.03.2009 г. относно откриване на производство за издаване на лицензии за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” в сектор 

„Газоснабдяване” по инициатива на ДКЕВР и събраните данни и доказателства на 

проведено на 14.04.2009 г. открито заседание за неговото обсъждане, установи 

следното: 

 

Съгласно § 130, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона 

за енергетиката, лицензиите за извършване на дейността снабдяване с природен газ от 

крайни снабдители на съответните територии се издават служебно от комисията на 

съществуващите обществени снабдители с природен газ, като до датата на влизане в 

сила на новоиздадените лицензии обществените снабдители с природен газ изпълняват 

функциите на крайни снабдители на съответните територии, произтичащи от Закона за 

енергетика и издадените им лицензии за обществено снабдяване с природен газ, 

доколкото не му противоречат. По силата на § 130, ал. 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за енергетиката лицензиите за снабдяване с природен газ от 

крайни снабдители се издават за остатъка от срока на валидност на съществуващите 

лицензии за обществено снабдяване с природен газ. От друга страна, разпоредбата на 

чл. 9, т. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (изм. - ДВ, бр. 11 

от 2008 г.) регламентира, че комисията по своя инициатива открива с решение 

производство за издаване на лицензии за снабдяване с природен газ от крайни 

снабдители. 

По силата на горепосочените разпоредби на § 130 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 9, т. 4 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, съществуващите лицензии за обществено снабдяване с 

природен газ ще имат действие до датата на влизане в сила на новоиздадените лицензии 

за извършване на дейността снабдяване с природен газ от крайни снабдители. С оглед на 

това, едновременно с издаването на лицензиите за извършване на дейността снабдяване с 

природен газ от крайни снабдители, комисията следва да прекрати съществуващите 

лицензии за обществено снабдяване с природен газ.  

   

          Предвид гореизложеното, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката във връзка с § 130, ал. 1 

от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 



 2 

 

прекратява Лицензия № Л-234-12/09.07.2007 г., издадена на „Газо-енергийно 

дружество - Елин Пелин” ЕООД за дейността „обществено снабдяване с природен 

газ” и отменя Решение № ТПрГ-6/09.07.2007 г. на ДКЕВР в частта за издаване на 

лицензия за дейността „обществено снабдяване с природен газ” на територията на 

община Елин Пелин. 

 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10  от Закона за енергетиката във 

връзка с § 130, ал. 1 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

енергетиката,  

 

издава на „Газо-енергийно дружество - Елин Пелин” ЕООД, 

със седалище и адрес на управление: Р. България, област София, община Елин 

Пелин, гр. Елин Пелин 2100, бул. „София” №13 , вписано в регистъра на Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 175005806.  

Лицензия № Л-234-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване  с природен газ от 

краен снабдител” на територията на община Елин Пелин със срок до 09.07.2042 г. -  

приложение и неразделна част от това решение.  

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 


