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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ПП - 02 

от 06.06.2011 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.06.2011 г., като разгледа заявление от 

„Черноморска технологична компания” АД с вх. № Е-15-24-40/21.12.2010 г. за 

утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната 

мрежа за обособена територия „Мизия” с включена територия на община Бяла Слатина, 

както и писмо с вх. № Е-15-24-40/03.06.2011 г. от „Черноморска технологична компания” 

АД, установи следното: 

 

Преписка № ПЦ-93/2010 г. е образувана по заявление на „Черноморска технологична 

компания” АД с вх. № Е-15-24-40/21.12.2010 г. за утвърждаване на цени за дейностите 

„разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за 

присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия Мизия с включена 

територия на община Бяла Слатина. Дружеството е представило и допълнително изискана 

информация с писмо Е-15-24-40/18.01.2011 г. и писмо вх. Е-15-24-40/08.02.2011 г. 

„Черноморска технологична компания” АД е титуляр на лицензия №Л-131-

08/10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-131-

12/27.04.2009 г за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на 

регион Мизия, издадени за срок до 10.02.2039 г. 

„Черноморска технологична компания” АД е подало заявление с вх. №Е-ЗЛР-И-

75/21.12.2010 г. за изменение/допълнение на лицензии №Л-131-08/10.02.2004 г. за дейността 

„разпределение на природен газ” и №Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” за обособена територията Мизия, като територията на 

Община Бяла Слатина се присъедини към обособена територията Мизия. „ЧТК” АД е поискало 

изменение/допълнение на лицензиите за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ 

от краен снабдител на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 43, ал. 10 от Закона за енергетиката. По 

заявлението е образувана Преписка №77/2010 г. и е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-

93/25.02.2011г. на ДКЕВР. 

На 07.03.2011 г. на закрито заседание ДКЕВР е разгледала доклад с вх. № Е-Дк-

93/25.02.2011г. относно изменение на лицензията на дружеството и доклад с вх. № Е-Дк-

92/25.02.2011г. относно утвърждаване на цени. На основание чл. 40, ал. 3 от УП на ДКЕВР и на 

нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 ,т. от ЗЕ, с решение по т. 4 и т. 5 от Протокол 

№ 33 Комисията е приела двата доклада и е насрочила открито заседание за разглеждане на 

докладите на 22.03.2011 г. На проведеното открито заседание са обсъдени с представителите на 

„Черноморска Технологична Компания” АД доклад с вх. № Е-Дк-93/25.02.2011г. и доклад с вх. 

№ Е-Дк-92/25.02.2011г. по подадените от дружеството заявления. На основание чл. 44, ал. 2 и 

ал. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, ДКЕВР е взела 

решение, с което е насрочила закрито заседание на 28.03.2011 г. за вземане на решение относно 

изменение/допълнение на лицензии на „Черноморска Технологична Компания” АД за 

извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител” за обособена територия „Мизия” чрез присъединяване на община Бяла 
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Слатина към тази територия. Със същото решение ДКЕВР е насрочила закрито заседание на 

28.03.2011 г. за приемане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Черноморска 

Технологична Компания” АД за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа 

за обособена територия Мизия с включена територия на община Бяла Слатина и насрочване на 

обществено обсъждане. 

На проведеното закрито заседание на ДКЕВР на 28.03.2011 г. с протоколно решение 

№45/28.03.2011 г. по т. 5 от дневния ред, на основание чл. 32, ал. 5, т.2 от УП, Комисията връща 

преписката за допълнително проучване с конкретни указания за актуализиране на  бизнес плана  

на дружеството за обособена територия „Мизия”с включване на територията на община Бяла 

Слатина. С  решение по т.6 от дневния ред от Протокол  №45/28.03.2011 г., на основание чл. 32, 

ал. 5, т.2 от УП, Комисията спира  административното производство за утвърждаване на цени 

за  дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена 

територия „Мизия” с включена територия на община Бяла Слатина до одобряване на бизнес 

план за територията на „Мизия”. 

В изпълнение на указанията на комисията с писмо изх. №Е-ЗЛР-И-75/31.03.2011 г.  от 

„ЧТК” АД е поискано да представи актуализиран бизнес план за периода 2008 - 2017 г., в 

частта 2011 - 2017 г., изготвен при запазени всички стойности на територията на регион Мизия, 

с добавени стойности за община Бяла Слатина.  

С писмо вх. №Е-ЗЛР-И-75/12.04.2011 г. на „ЧТК” АД е представен актуализиран 

бизнес план за газификация на газоразпределителен регион Мизия с включена територия на 

община Бяла Слатина за периода 2008 - 2017 г.  

Решението на Комисията по т. 6 от Протокол №45/28.03.2011 г. за спиране на  

административното производство за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на 

природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към 

газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия” с включена територия на 

община Бяла Слатина е с условие до одобряване на актуализиран бизнес плана на дружеството 

за територията на „Мизия” с включване на територията на община Бяла Слатина. След 

като„Черноморска Технологична Компания” АД представи актуализиран бизнес план за 

периода 2008 - 2017 г., в частта 2011 - 2017 г., изготвен при запазени всички стойности на 

територията на регион Мизия, с добавени стойности за община Бяла Слатина е внесен доклад с 

вх. № Е-Дк-263/03.06.2011 г.  за изменение на лицензиите на дружеството и одобряване на 

бизнес план. С решение № И2-Л-131/06.06.2011 г. ДКЕВР е изменила лицензиите и е одобрила 

бизнес плана на дружеството за периода 2011 - 2017 г. Следователно условието за спиране на 

решението на ДКЕВР за утвърждаване на цени е отпаднало  и производството следва да бъде 

възобновено на основание чл.55, ал.1 от АПК. 

С писмо вх. Е-15-24-40/03.06.2011 г. „Черноморска Технологична Компания” АД 

оттегля подаденото заявление за утвърждаване на цени. В писмото дружеството заявява, че при 

одобряване от ДКЕВР на актуализиран бизнес план за територията на обособена територия 

Мизия с включена територия на община Бяла Слатина, „Черноморска Технологична Компания” 

АД ще ползва действащите към момента и утвърдени с решение № Ц-08/01.04.2009 г. на 

ДКЕВР цени. 

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. 

В конкретния случай не е налице законова забрана за прекратяване на производството.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.55, ал.1 и чл. 56, ал. 1 във връзка с чл. 

56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс 
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Р Е Ш И: 

 

 

1. Възобновява спряното административно производство по подаденото от 

„Черноморска технологична компания” АД заявление с вх. № Е-15-24-40/21.12.2010 г. за 

утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната 

мрежа за обособена територия Мизия с включена територия на община Бяла Слатина. 

 

2. Прекратява административното производство, образувано по заявление от 

„Черноморска технологична компания” АД с вх. № Е-15-24-40/21.12.2010 г. за 

утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната 

мрежа за обособена територия „Мизия” с включена територия на община Бяла Слатина  

 

3. „Черноморска технологична компания” АД да бъде уведомено с писмо за 

настоящото решение. 

       
 

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

Върховния административен съд.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  /Ангел Семерджиев/ 

 

      

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    /Емилия Савева/ 

 


