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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-001 
от 04.04.2005 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 04. 05. 2005г. разгледа внесения доклад по 
преписка № ПЦ-13/2005г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-12/ 17.03.2005 
г., подадено от “Софиягаз” ЕАД  за изменение на лицензиите, за дейността 
“разпределение на природен газ” и за дейността “обществено снабдяване с 
природен газ” за територията на Столична община без СОР Банкя, за територията 
на община Божурище и за територията на СОР Банкя, прие за установено 
следното: 
 
 “Софиягаз” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-12/ 17.03.2005 г. за 
изменение на лицензиите за дейността “разпределение на природен газ” № Л-176-
08/17.12.2004 г. за територията на община Божурище, № Л-173-08/ 17.12.2004 г. за 
територията на СОС Банкя и № Л-184-08/ 17.12.2004 г. за територията на Столична 
Община без СОС Банкя и за изменение на лицензиите за дейността “обществено 
снабдяване с природен газ” № Л-176-12/ 17.12.3004 г. за територията на община 
Божурище, № Л-173-12 / 17.12.2004 г. за територията на СОР Банкя и № Л-184-12/ 
17.12.2004 г. за територията на Столична Община без СОР Банкя. В подеденото 
заявление лицензиантът е поискал изменение на  горепосочените лицензии и вместо тях 
ДКЕВР да издаде лицензия за дейността “разпределение на природен газ” и лицензия за 
дейността “обществено снабдяване с природен газ” за територията на Столична община 
и община Божурище. Поставеното от лицензианта искане, за изменение на лицензиите 
на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, фактически е искане за 
прекратяване на лицензиите за териториите на СОР Банкя и Божурище и изменение на 
лицензията за Столична Община с териториите на прекратените лицензии.  
 Със заповед № Е-З-42/ 22.03.2005 г. на председателя на ДКЕВР е сформирана 
работна група, която следва да извърши преглед на заявлението от формална страна за 
съответствието му с Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, след 
което да се проучи преписката от техническа, икономическа и правна страна.  

На 17.01.2005 г. “Софиягаз” ЕАД, чрез комисията е подало жалба до Върховния 
административен съд, с която дружеството обжалва решенията за издаване на 
горепосочените лицензии за дейностите “разпределение на природен газ” и 
“обществено снабдяване с природна газ” за трите територии.  Лицензиантът е поискал в 
жалбата Върховният административен съд да отмени решенията на ДКЕР № Л-
173/17.12.2004 г., № Л-176/17.12.2004 г., № Л-184/17.12.2004 г. за издаване на 
лицензиите, чието изменение се иска с подаденото заявление  с вх. № Е-ЗЛР-И-12/ 
17.03.2005 г., за дейностите “разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване 
с природен газ” като издадени при липсата на компетентност, в противоречие с 
производствените правила и материалния закон и при несъответствие с целта на закона. 



 2

Дружеството иска и съдът да даде задължителни указания на ДКВЕР да измени 
лицензиите на “Софиягаз” ЕАД, издадени при действието на отменения ЗЕЕЕ, като 
преиздаде такива за остатъка на срока на действието и отделно за дейностите по 
разпределение и снабдяване с природен газ, при условията и на основание § 12 от 
Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕ. 
 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 с подаденото заявление е сезирана от “Софиягаз” ЕАД да 
издаде индивидуален административен акт – решение за изменение на лицензиите за 
дейностите “разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване с природен 
газ”, чиито решения за издаването им са обект на горепосоченото съдебно обжалване. 
Въпреки че съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 7 от ЗЕ решенията на комисията 
подлежат на предварително изпълнение, обжалването спира тяхното влизане в сила. 
Ето защо преди да се разглежда подаденото от лицензианта заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-
12/ 17.03.2005 г. следва да се изчака произнасянето на съда, тъй като съдебното 
решение ще е със сила на присъдено нещо и ще бъде задължително за страните (чл. 
220, ал. 1 от ГПК). Вземането на решение от комисията по подаденото заявление за 
изменение на горепосочените 6 (шест) лицензии зависи от конститутивното решение на 
съда, който може да уважи жалбата или да я отхвърли.  
 

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: 

 
Спира производството по подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-12/ 

17.03.2005 г. на “Софиягаз” ЕАД до произнасянето на Върховния 
административен съд по жалбата, с която се обжалват решения № Л-173/17.12.2004 
г., № Л-176/17.12.2004 г., № Л-184/17.12.2004 г. за издаване на лицензиите за 
дейностите “разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване с 
природен газ”, чието изменение се иска.   

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 


