
  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ПП - 2 

от 01.09.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 01.09.2016 г., като разгледа заявление с вх. 

№ Е-15-24-28 от 07.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания” АД, ново 

наименование „Аресгаз“ АД, за утвърждаване на изменение на утвърдените цени за 

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

присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия 

„Добруджа”, за регулаторeн период 2013-2017 г. и доклад с вх. № Е-Дк-271 от 

22.08.2016 г., установи следното:  
 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-24-28 от 

07.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания” АД (ЧТК АД) за утвърждаване на 

изменение на утвърдените цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с 

природен газ от краен снабдител и за присъединяване към газоразпределителната мрежа 

на обособена територия „Добруджа”, за регулаторен период 2013-2017 г.   

Със Заповед № З-Е-250 от 11.12.2015 г. 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 Наредба № 2 от 

19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ). 

 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

Постъпилото заявление е във връзка с преобразуване чрез вливане на „Рила газ“ 

ЕАД (преобразуващо се дружество) в ЧТК АД (приемащо дружество). С Решение № Л-

462 от 18.03.2016 г. КЕВР e дала разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане 

на дружеството „Рила газ” ЕАД в дружеството ЧТК АД.  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 11.07.2016 г. „Аресгаз“ АД е уведомило КЕВР, че е 

извършено преобразуване чрез вливане на дружеството „Рила газ” ЕАД в дружеството 

ЧТК АД, което е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 

07.07.2016 г. След извършеното преобразуване ЧТК АД е с променено наименование, а 

именно: „Аресгаз” АД, както и с променен адрес на управление. 

„Аресгаз“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, с ЕИК 813101815, със седалище и адрес на управление: област 

София, община Столична, гр. София 1301, район „Триадица“, ул. „Алабин” № 36, ет. 2. 

„Аресгаз“ АД се управлява от съвет на директорите и се представлява от Масимо Бонато. 

„Аресгаз“ АД е титуляр на лицензия № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността 

„разпределение на природен газ” и лицензия № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Добруджа” и 

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, със срок до 26.02.2039 г. 
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С Решение № Ц-29 от 12.08.2013 г. Комисията е утвърдила на ЧТК АД цени, 

приложими за лицензионната територия, при продължителност на регулаторния период от 

2013 г. до 2017 г. включително. 

В КЕВР е постъпило писмо с вх. № Е-15-60-1 от 21.07.2016 г. от изпълнителния 

директор на „Аресгаз” АД, с което оттегля подаденото заявление с вх. № Е-15-24-28 от 

07.12.2015 г. за утвърждаване на изменение на утвърдените цени за разпределение на 

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

газоразпределителната мрежа на обособена територия „Добруджа” и отправя искане за 

прекратяване на преписката. Представителят на „Аресгаз“ АД заявява, че до края на 

регулаторния период дружеството ще прилага утвърдените цени с Решение № Ц-29 от 

12.08.2013 г. на Комисията.  

ЗЕ и НРЦПГ не съдържат правила и не регламентират последиците от оттегляне на 

подадено заявление за утвърждаване на цени. Следователно и по аргумент от чл. 13, ал. 8 

от ЗЕ, в случая субсидиарно приложение намира прекратителното основание по чл. 56, ал. 

1 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно който административният орган 

прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, 

освен ако в закон е предвидено друго. В случая, в ЗЕ и НРЦПГ не е налице забрана за 

прекратяване на производството за утвърждаване изменение на действащите цени за 

разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ и за присъединяване към 

газоразпределителната мрежа по искане на заявителя. Уважаването на искането на 

енергийното предприятие ще доведе до прекратяване на административното производство 

по утвърждаване на изменение на утвърдените цени за лицензионната територия.  

 

Предвид горното и на основание чл. 56, ал. 1 и ал. 3 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  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява административното производство, образувано по заявление вх. 

№ Е-15-24-28 от 07.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания“ АД, ново 

наименование „Аресгаз” АД, за утвърждаване на изменение на утвърдените цени за 

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

присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия 

„Добруджа”. 

2. На основание чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс 

„Аресгаз” АД да бъде уведомено за решението по т. 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


