
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ПП-13 от 27.07.2017 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 27.07.2017 г., като разгледа искане с  

вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 31.05.2017 г. от „Булгаргаз” ЕАД за прекратяване на 

административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 25.11.2016 г. за 

издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи 

вземания на дружеството, като обезпечение за отпускане на кредит тип овърдрафт, 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 

25.11.2016 г. от „Булгаргаз” ЕАД, на основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) и чл. 91, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ), с искане за издаване на разрешение за учредяване на особен залог 

върху настоящи и бъдещи вземания на дружеството, като обезпечение за отпускане на 

кредит тип овърдрафт. 

Със Заповед № З-Е-204 от 05.12.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към 

него документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и на НЛДЕ. 

 

Въз основа на анализ на представените по преписката данни и документи се 

установи следното: 

След извършена проверка на подаденото заявление за съответствие с нормативните 

изисквания, на основание чл. 4, ал. 2 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 05.12.2016 

г. на КЕВР, от „Булгаргаз“ ЕАД е изискано в 7-дневен срок от получаване на писмото да 

представи следните допълнителни данни и заверени копия от документи: решение на 

Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД за сключване на договора за особен залог; 

решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за даване на 

разрешение на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи договор за особен залог; информация относно 

вписаните до момента залози, включително особени залози в полза на други юридически 

лица, включително по отношение на вземания на дружеството от негови клиенти; 

прогнозен финансов отчет за периода на обслужване на кредита по договор за кредит, за 

обезпечаването на който се предвижда учредяването на особения залог; подробна 

финансова обосновка, съдържаща анализ на възможностите на дружеството да генерира 

парични средства, достатъчни за покриване на плащанията по договора за банков кредит 

тип овърдрафт и тези, свързани с лицензионната дейност; списък на клиентите с 

посочване на настоящия размер и прогнозен размер на вземанията на „Булгаргаз“ ЕАД, 

които ще бъдат предмет на договора за залог. 

Видно от известие за доставяне (обратна разписка) писмото е получено от 

„Булгаргаз“ ЕАД на 06.12.2016 г., но в 7-дневния срок в Комисията не e постъпил отговор 

и документи.   

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 21.02.2017 г. на КЕВР отново е изискано от 

„Булгаргаз“ ЕАД да представи необходимите данни и документи. Дружеството е 
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уведомено за последиците от непредставянето и му е указано, че ако не поддържа 

искането си, е необходимо да заяви това изрично, като подаде писмено искане за 

прекратяване на административното производство. Видно от известие за доставяне 

(обратна разписка) писмото е получено от „Булгаргаз“ ЕАД на 22.02.2017 г. 

Предвид факта, че в Комисията не са представени необходимите данни и 

документи и не е постъпил отговор от „Булгаргаз“ ЕАД дали поддържа искането, 

обективирано в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 25.11.2016 г., на заявителя е изпратено 

напомнително писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 19.05.2017 г. Дружеството отново е 

уведомено, че в случай че поддържа искането си, е необходимо да представи в 7-дневен 

срок от получаване на писмото изисканите данни и документи, като при неотстраняване 

на констатираните нередовности в указания срок, преписката не подлежи на разглеждане 

по същество и ще бъде прекратена. На „Булгаргаз“ ЕАД е указано също, че в случай че не 

поддържа искането си, обективирано в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 25.11.2016 г., това 

следва да бъде заявено изрично.  

 С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 31.05.2017 г. изпълнителният директор на 

„Булгаргаз” ЕАД е заявил, че дружеството не поддържа искането си, обективирано в 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 25.11.2016 г. и е отправил молба за прекратяване на 

образуваното административно производство.   

 Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 

административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято 

инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. Съгласно чл. 41, ал. 4,                     

т. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, Комисията прекратява производството по преписката, освен ако в 

закона е посочено друго, по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало. В ЗЕ 

или в друг нормативен акт от същия ранг не е предвидена забрана за прекратяване на 

производството за издаване на  разрешение за учредяване на особен залог, след отправяне 

на изрично волеизявление на заявителя с искане за неговото прекратяване. Уважаването 

от КЕВР на искането на енергийното предприятие ще доведе като правна последица до 

прекратяване на административното производство по издаване на разрешение за 

учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на дружеството.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс  

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява административното производство, образувано по заявление с  

вх. № Е-ЗЛР-Р-60 от 25.11.2016 г. от „Булгаргаз” ЕАД за издаване на разрешение за 

учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на дружеството, 

като обезпечение за отпускане на кредит тип овърдрафт. 
 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Административен съд София - град. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


