РЕШЕНИЕ
№ ПП-1
от 13.02.2020 г.
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 13.02.2020 г., като разгледа искане с
вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 04.02.2020 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 07.02.2020 г. от „Примагаз”
АД за прекратяване на административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛРР-72 от 14.10.2019 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. за издаване на
разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие,
установи следното:
Административното производство е образувано по подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от
14.10.2019 г. от „Примагаз” АД, на основание чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), с искане за издаване на
разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие –
сключване на договор за кредит и договор за особен залог на търговско предприятие. Във
връзка с допусната техническа грешка в подаденото заявление, „Примагаз“ АД е подало
преработено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г.
Със Заповед № З-Е-217 от 18.10.2019 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 Закона за енергетиката (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, са установени нередовности и непълноти. В
тази връзка с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 22.10.2019 г. от „Примагаз“ АД е изискано да
представи в 7-дневен срок от получаване на писмото допълнителни данни и заверени копия
от документи. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 01.11.2019 г. „Примагаз“ АД е предоставило
част от изисканите данни и документи. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-72 от
18.11.2019 г. на КЕВР, от заявителя повторно са изискани непредставените данни и
документи. В указания срок дружеството не е представило исканите документи.
В КЕВР са постъпили писма с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 04.02.2020 г. и от 07.02.2020 г., с
които управителният член на Съвета на директорите на „Примагаз“ АД заявява, че във
връзка със заявления за разрешаване извършването на сделки на разпореждане - сключване
на договор за кредит и договор за особен залог на търговско предприятие, не поддържа
искането, поради забавяне на процедурите при избор на финансираща институция. В тази

връзка, „Примагаз“ АД е отправило молба и двете заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от
14.10.2019 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. да се считат за оттеглени, а процедурите
по тях да бъдат прекратени.
Съгласно чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, при осъществяване на правомощията си Комисията
прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи –
правилата на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). На основание 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. В ЗЕ не са регламентирани
правила относно условията и реда за прекратяване на започнало административно
производство, поради което се прилагат общите правила на АПК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. чл. 13, ал. 8 от Закона за
енергетиката и чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Прекратява административното производство, образувано по заявление с
вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 14.10.2019 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. от
„Примагаз” АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или
могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на
задлъжнялост на енергийното предприятие.
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
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