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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 932 10 13, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ СП-002 
от 07.04.2005 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 07. 04. 2005г. разгледа внесения доклад по  
заявления с вх. № Е-ЗЛР-14/ 18.07.2002 г. и вх. № ЗЛР-Л-3/ 06.01.2005 г., подадени 
от “Газоснабдяване Бургас” ЕАД и по заявления с вх. № ЗЛР-9/ 06.06.2002 г. и вх. 
№ ЗЛР-Л-2/ 06.06.2005г., подадени от “Газоснабдяване Сливен” АД  за издаване на 
лицензии, за дейността “разпределение на природен газ” за територията на 
община Бургас и община Сливен, прие за установено следното: 
 

“Газоснабдяване Сливен” АД и “Газоснабдяване Бургас” ЕАД са подали 
заявления съответно с вх. № ЗЛР-9/ 06.06.2002 г. и с вх. № ЗЛР-14/ 18.07.2002 г. за 
издаване на лицензии за дейността “разпределение на природен газ”, съответно за 
територията на община Сливен и община Бургас, на основание § 70 от преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнения на Закона за 
енергетиката и енергийната ефективност и § 12 от преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност /отм./.   

ДКЕР е отказала издаване на исканите лицензии на “Газоснабдяване Сливен” 
АД и “Газоснабдяване Бургас” ЕАД поради влизане в сила на новия ЗЕ и приложението 
на разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от ЗЕ, според която титулярът на лицензия за 
разпределение на природен газ на обособена територия, учредена с опис, се определя 
чрез конкурс. 

В двата описа, издадени на основание отменения ЗЕЕЕ  и на основание на 
действащия ЗЕ, в територията на регион “Приморски” са включени община Сливен и 
община Бургас, за които се иска издаването на лицензии.     
 С решение № 6579/2004г., постановено по адм. дело № 2572/2004г. на ВАС е 
отменено решение № 0.022/27.02.2004г. на ДКЕР и преписката е върната на ДКЕР за 
решаване на въпроса по същество. С решение № 1088/2004г., постановено по дело № 
7363/2004г. на ВАС-петчленен състав е оставено в сила решение № 6579/2004г., 
постановено от тричленен състав по адм. дело № 2572/2004г. на ВАС. 
 С решение № 6580/ 2004г., постановено по адм. дело № 2571/ 2004 г. на ВАС е 
отменено решение № О-023/ 27.02.2003 г.на ДКЕР и преписката е върната на ДКЕР за 
решаване на въпроса по същество. С решение № 10920, постановено по адм. дело 
№7364/ 2004 на ВАС-петчленен състав е оставено в сила решение № 6580/ 2004 г., 
постановено от тричленен състав по адм. дело № 2571/ 2004 г.  
 Със заповеди № З-13/ 21.01.2005 г. и № З-12/ 21.01.2005 г. на председателя на 
комисията бяха сформирани работни групи, които да извършат проучване на 
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образуваните в ДКЕР преписки по подадените заявления от двете дружества, заедно с 
всички приложени към заявленията  документи и да даде становище за съответствието 
на заявленията и приложенията към тях на изискванията на новия Закон за 
енергетиката, както и да се подготвят доклади относно правните, икономическите и 
техническите обстоятелства по преписката.   
 На 11.01.2005 г. “Газоснабдяване Сливен” АД и “Газоснабдяване Бургас” ЕАД с 
писмо с вх. № 12-00-14/11.01.2005г. направиха искане за сезиране на министъра на 
енергетиката и енергийните ресурси за изменение на Описа на необходимите за 
изграждане нови газоразпределителни мрежи в обособени региони на територията на 
Република България, издаден на основание отменения Закон за енергетиката и 
енергийната ефективност.  В писмото се настоява описът да бъде изменен, като от 
територията на регион “Приморски” се изключи община Сливен и община Бургас, за да 
се приведат в изпълнение решенията на Върховния административен съд.  

С писмо изх. №12-00-14/20.01. 2005г. ДКЕР е изпратила искането на 
“Газоснабдяване Сливен” АД и “Газоснабдяване Бургас” ЕАД на министъра на 
енергетиката и енергийните ресурси.  
 С писмо с изх. № 12-00-14/29.03.2005г. е поискано становището на министъра на 
енергетиката и енергийните ресурси по писмото от 20.01.2005г., като е посочено, че 
решението на ДКЕВР по заявленията за издаване на лицензии на “Газоснабдяване 
Сливен” АД и “Газоснабдяване Бургас” ЕАД зависи от изменението на описа. 
 С писмо изх. № 12-0014/29.03.2005г. е уведомено “Газоснабдяване Сливен” АД 
за предприетите действия по сезиране на компетентния орган във връзка с изменението 
на описа и изпълнението на решенията на Върховния административен съд.   

С писмо изх. № 12-0014/31.03.2005г. е уведомено “Газоснабдяване Бургас” ЕАД 
за предприетите действия по сезиране на компетентния орган във връзка с изменението 
на описа и изпълнението на решенията на Върховния административен съд. 
 Пред Върховния административен съд има образувано дело № 11293/2004г. за 
обжалване на Решение № 791/2004г. на Министерския съвет, с което е утвърден Опис 
на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република 
България, за които не е издадена лицензия. Със същото решение на Министерския 
съвет е отменен Описа, одобрен  на основание чл. 4, т. 7 от отменения ЗЕЕЕ. 
Производството по делото е прекратено с определение, което е обжалвано пред 
петчленен състав на съда и не е влязло в сила.     
 Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от Закона за административното 
производство, когато издаване на акт зависи от предварителното решаване на въпрос от 
компетентност на друг орган, производството се спира до неговото решаване. 

В конкретния случай комисията следва да издаде индивидуални 
административни актове – решения, с които да се произнесе по висящите  
административни производства по подадените заявления на “Газоснабдяване Сливен” 
АД и “Газоснабдяване Бургас” ЕАД за издаване на лицензии за дейността 
“разпределение на природен газ” на териториите на община Сливен и на община 
Бургас. Произнасянето на ДКЕВР по заявленията зависи от поставеното с писмо с вх. 
№ 12-00-14/11.01.2005г. искане от дружествата за изключване на териториите на 
община Сливен и община Бургас от Описа на необходимите за изграждане нови 
газоразпределителни мрежи в обособени региони на територията на Република 
България или от Описа на новите обособени територии за разпределение на природен 
газ в Република България, за които не е издадена лицензия, ако Решение № 791/2004г. 
на Министерския съвет влезе в сила. 

ДКЕВР намира, че преди да се разглеждат и вземат решения по подадените 
заявления с вх. № ЗЛР-9/ 06.06.2002 г. и вх. № ЗЛР-Л-2/06.01.2005 г. на 
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“Газоснабдяване Сливен” АД и заявления с вх. № ЗЛР-14/ 18.07.2002 г. и вх. № ЗЛР-Л-
3/ 06.01.2005 г. на “Газоснабдяване Бургас” ЕАД, следва да се изчака решението на 
Министерския съвет по направеното искане за изменение на Описа.  

 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5 от Закона за 
административното производство Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране 

  
Р Е Ш И: 

 
 

1. Спира производството по подадените заявления с вх. № ЗЛР-9/ 06.06.2002 
г.  и вх. № ЗЛР-Л-2/ 06.01.2005г. за издаване на лицензия за дейността 
“разпределение на природен газ” на “Газоснабдяване Сливен” АД до произнасяне 
на Министерския съвет по искането за изменение на  Описа на новите обособени 
територии за разпределение на природен газ в Република България, за които не е 
издадена лицензия, направено с писмо с вх. № 12-00-14/11.01.2005г.  

 
2. Спира производството по подадените заявления с вх. № ЗЛР-9/ 06.06.2002 

г. и вх. № ЗЛР-Л-3/ 06.01.2005г. за издаване на лицензия за дейността 
“разпределение на природен газ” на “Газоснабдяване Бургас” ЕАД до произнасяне 
на Министерския съвет по искането за изменение на  Описа на новите обособени 
територии за разпределение на природен газ в Република България, за които не е 
издадена лицензия, направено с писмо с вх. № 12-00-14/11.01.2005г.  

        
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 
 

 


