КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
№ 48
София, 21.03.2015 година
Днес, 21.03.2015 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя Светла Тодорова.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Илиян Хр. Илиев, Евгения
Харитонова, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, Димитър Димитров и главният секретар
Николай Георгиев (без право на глас), Елена Маринова – директор дирекция „Правна“,
Ремзия Тахир - началник на отдел - началник на отдел „ЦРЛ – Природен газ” и експерти
от КЕВР.
Отсъстваше членът на Комисията Костадинка Тодорова поради платен отпуск.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят Светла Тодорова откри заседанието и констатира, че не са налице
правни пречки за провеждането му.
"Софиягаз" ЕАД, "Овергаз Изток" АД, "Овергаз Юг" АД, "Овергаз Запад"
АД и "Овергаз Север" ЕАД са уведомени за провеждане на заседанието с писмо на
ДКЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-7/16.03.2015 г. и изпраща представители. На заседанието се
явиха:
 г-жа Емилия Георгиева – заместник-изпълнителен директор;
 г-жа Анна Прешелкова – заместник-изпълнителен директор;
 г-н Владислав Николов – юрискосулт,
упълномощени от г-н Иван Чолаков – изпълнителен директор на "Софиягаз" ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявления с вх. № Е-ЗЛРР-3 от 16.01.2015 г. от „Софиягаз” ЕАД, с вх. № Е-ЗЛР-И-7 от 06.02.2015 г. от „Овергаз
Изток” АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-8 от 06.02.2015 г. от „Овергаз Юг” АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от
06.02.2015 г. от „Овергаз Запад” АД и с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 09.02.2015 г. от „Овергаз
Север” ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане в
търговското дружество на „Софиягаз” ЕАД на лицензираните газоразпределителни
дружества „Овергаз Изток” АД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Запад” АД и „Овергаз Север”
ЕАД*, който е приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол №
42/16.03.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Софиягаз” ЕАД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.

Ем. Георгиева:
Запознати сме с доклада. Той отразява точно състоянието на дружествата и
процедурата, която е по вливането в „Софиягаз” ЕАД на четирите разпределителни
дружества. Приемаме доклада.
Председателят попита работната група има ли нови обстоятелства, които са
постъпили след изготвянето на доклада.
Ел. Маринова:
Няма постъпили факти и обстоятелства след изготвянето на доклада. Нямаме
въпроси към представителите на дружеството. Смятаме, че всички факти и обстоятелства,
свързани с подаденото заявление, са изяснени към момента.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
М. Миланова:
Кое налага това действие, което сте предприели, по сливане на дружествата?
Ем. Георгиева:
Етапът, на който се намират газоразпределителните ни дружества, е такъв, че те
вече се нуждаят от обединение. Тази организация е затова. Вече имаме над 2 200 км
газоразпределителна мрежа, над 50 хил. битови действащи потребители и 3 хил.
стопански – промишлени и обществени потребители. Тъй като географската отдалеченост
на всички дружества (обслужват различни градове) е голяма, те се нуждаят от висока
степен на автоматизация и свързаност, решихме, че най-добрият вариант е да
реорганизираме дружествата и да ги обединим в едно.
От страна на членовете на Комисията и работната група нямаше други въпроси към
представителите на „Софиягаз” ЕАД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и
на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 30.03.2015 г. за вземане на решение относно
заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 16.01.2015 г. от „Софиягаз” ЕАД, с вх. № Е-ЗЛР-И-7 от
06.02.2015 г. от „Овергаз Изток” АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-8 от 06.02.2015 г. от „Овергаз Юг”
АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 06.02.2015 г. от „Овергаз Запад” АД и с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от
09.02.2015 г. от „Овергаз Север” ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на
лицензиант чрез вливане в търговското дружество на „Софиягаз” ЕАД на лицензираните
газоразпределителни дружества „Овергаз Изток” АД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Запад”
АД и „Овергаз Север” ЕАД.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
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Приложения:
1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-7/16.03.2015 г.
2. Пълномощно на Емилия Георгиева, Анна Прешелкова и Владислав Николов.
3. Пълен запис на откритото заседание на цифров носител.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1.................................................
(Ил. Хр. Илиев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ТОДОРОВА

2. .................................................
(Е. Харитонова)
3. .......... платен отпуск...........
(К. Тодорова)
4. .................................................
(Д. Димитров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Н. Георгиев)

5. .................................................
(М. Миланова)
6. .................................................
(Ил. Б. Илиев)
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