
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ПП-4  

от 24.10.2019 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 24.10.2019 г., като разгледа искане с  

вх. № Е-15-33-16 от 11.10.2019 г. от „Камено-газ” ЕООД за прекратяване на 

административното производство по заявление с вх. № Е-15-33-16 от 27.09.2019 г. за 

одобряване на бизнес план на дружеството за периода 2020 – 2024 г. за територията 

на община Камено, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-33-16 от 

27.09.2019 г. от „Камено-газ” ЕООД, с искане за одобряване на бизнес план на 

дружеството за периода 2020-2024 г. 

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

установи следното: 

С Решение № БП-7 от 21.06.2019 г. на КЕВР, на основание чл. 13, ал. 1, ал. 3, и ал. 

5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ), на „Камено-газ“ ЕООД е одобрен бизнес план за 

периода 2020 – 2024 г. за територията на община Камено. 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, бизнес планът се съставя за срок до 5 години 

според указанията на Комисията, като в цитираната правна разпоредба са регламентирани 

и неговите задължителни реквизити. Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, в рамките на срока 

на одобрения бизнес план с решение на Комисията е възможно да бъде извършено 

единствено актуализиране на бизнес плана.  

Предвид горното, при наличие на одобрен бизнес план за посочения период, 

искането за одобряване на нов бизнес план се явява недопустимо по силата на чл. 27, ал. 2, 

т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), тъй като по отношение на 

процесния период 2020 – 2024 г. е налице влязъл в сила административен акт със същия 

предмет и страни. 

С писмо с вх. № Е-15-33-16 от 11.10.2019 г., „Камено-газ“ ЕООД е отправило 

молба да бъде прекратено административното производство, образувано в КЕВР по 

заявление с вх. № Е-15-33-16 от 27.09.2019 г. от същото дружество, с искане за одобряване 

на бизнес план за периода 2020-2024 г., поради наличието на одобрен бизнес план за 

същия период.  

Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК, 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 Закона за енергетиката или в друг 
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нормативен акт от същия ранг не е предвидена забрана за прекратяване на производството 

за одобряване на бизнес план, след отправяне на изрично волеизявление на заявителя за 

оттегляне на заявлението. Уважаването от КЕВР на искането на енергийното предприятие 

ще доведе като правна последица до прекратяване на административното производство по 

одобряване на бизнес план на дружеството. Съгласно чл. 56, ал. 3 от АПК, за прекратяване 

на производството КЕВР следва да съобщи на „Камено-газ“ ЕООД по реда за съобщаване 

на акта, т.е. по реда за съобщаване на решение за одобряване на бизнес план. 

 

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

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 41, ал. 4, т. 2 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация  

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява административното производство, образувано по заявление с  

вх. № Е-15-33-16 от 27.09.2019 г. от „Камено-газ” ЕООД за одобряване на бизнес план 

на дружеството за периода 2020 – 2024 г. за територията на община Камено. 

 

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 


