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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

                                                                     

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  И4-Л-163 

от 31.08. 2009 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание на 31.08.2009 г., след преглед на приложените документи по 

преписка № 16/2009 г., образувана по заявление от „Овергаз запад” АД с вх. № Е-ЗЛР-

ЛР-19/12.05.2009 г. за даване на разрешение за преобразуване чрез вливане на 

газоразпределителни дружества „Кожухгаз” АД,  „Монтанагаз” АД и „Газоснабдяване 

Враца” ЕАД в „Овергаз запад” АД, преписка № 19/2009 г., образувана по заявление с 

вх. № Е-ЗРЛ-ПР-24/22.05.2009 г., подадено от „Монтанагаз” АД за даване на 

разрешение за преобразуване чрез вливане в „Овергаз запад” АД и за прекратяване на 

издадените лицензии № Л-148-08/17.12.2004 г. за дейността “разпределение на 

природен газ” и № Л-148-12/27.04.2009 г. за дейността “снабдяване с природен газ от 

краен снабдител” издадени за територията на община Монтана за срок от 16 години, 

преписка № 20/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗРЛ-ПР-23/22.05.2009 г., 

подадено от „Кожухгаз” АД за даване на разрешение за преобразуване чрез вливане в 

„Овергаз запад” АД и за прекратяване на издадените лицензии № Л-170-08/17.12.2004 

г. за дейността “разпределение на природен газ” и № Л-170-12/17.03.2004 г. за 

дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” издадени за територията на 

община Петрич за срок от 16 години, преписка № 21/2009 г., образувана по заявление с 

вх. № Е-ЗРЛ-ПР-22/22.05.2009 г., подадено от „Газоснабдяване Враца” ЕАД за даване 

на разрешение за преобразуване чрез вливане на търговското дружество в „Овергаз 

запад” АД и за прекратяване на издадените лицензии № Л-160-08/17.12.2004 г. за 

дейността “разпределение на природен газ” и № Л-160-12/17.12.2004 г. за дейността 

“снабдяване с природен газ от краен снабдител” издадени за територията на община 

Мездра за срок от 35 години и събраните данни от проведеното на 04.08.2009 г. 

открито заседание по преписките и извършеното допълнително проучване на 

основание чл. 44, ал. 4 от Устройствения правилник на ДКЕВР и нейната 

администрация, установи следното: 

 

„Овергаз Запад” АД е титуляр на лицензии №Л-163-08/17.12.2004 г. за дейността 

„разпределение на природен газ” и № Л-163-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” на територията на община Кюстендил за срок от 35 

години. „Монтанагаз” АД е титуляр на лицензии № Л-148-08/17.12.2004 г. за дейността 

“разпределение на природен газ” и № Л-148-12/27.04.2009 г. за дейността “снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” на територията на община Монтана за срок от 16 години. 

„Кожухгаз” АД е титуляр на лицензии № Л-170-08/17.12.2004 г. за дейността 

“разпределение на природен газ” и № Л-170-12/27.04.2009 г. за дейността “снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” на територията на община Петрич за срок от 16 години. 

„Газоснабдяване Враца” ЕАД е титуляр на лицензии № Л-160-08/17.12.2004 г. за дейността 

“разпределение на природен газ” и № Л-160-12/27.04.2009 г. за дейността “снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” на  територията на община Мездра за срок от 35 години. 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-19/12.05.2009 г. „Овергаз Запад” АД е направило 

искане да му бъде издадено разрешение за преобразуване чрез вливане в дружеството на 
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газоразпределителни дружества „Кожухгаз” АД, „Монтанагаз” АД и „Газоснабдяване 

Враца” ЕАД. 

Със заявления с вх. № Е-ЗРЛ-ПР-24/22.05.2009 г., № Е-ЗРЛ-ПР-23/22.05.2009 г. и № 

Е-ЗРЛ-ПР-22/22.05.2009 г., съответно „Монтанагаз” АД,  „Кожухгаз” АД и „Газоснабдяване 

Враца” ЕАД, титуляри на лицензии за дейностите “разпределение на природен газ” и 

“снабдяване с природен газ от краен снабдител”, са направили искане да им бъде дадено 

разрешение за преобразуване чрез вливане в „Овергаз запад” АД, съответно да им бъдат 

прекратени издадените лицензии.  

Исканата със заявленията форма на преобразуване е вливане по смисъла на чл. 262  от 

Търговския закон (ТЗ). В резултат на това преобразуване дейностите по разпределение на 

природен газ и по снабдяване с природен газ от краен снабдител ще бъдат осъществявани 

от едно дружество (приемащото) което ще упражнява правата и задълженията по 

лицензиите на преобразуващите се дружества на териториите, на които вливащите се 

дружества са упражнявали правата и задълженията по лицензиите. В тази връзка 

заявителите са поискали от ДКЕВР да прекрати съществуващите лицензии за 

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

съответно на „Монтанагаз” АД, „Кожухгаз” АД и „Газоснабдяване Враца” ЕАД и да измени  

издадените  лицензии за същите дейности на „Овергаз Запад” АД, като включи към тяхната 

територия и териториите, на които към настоящия момент вливащите се дружества 

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

краен снабдител”. 

 

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) комисията разрешава 

преобразуване на лицензиант ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след 

преобразуването отговаря на условията за издаване на лицензия за дейността. Поради това, 

комисията следва да установи дали след преобразуването приемащото „Овергаз Запад” АД 

ще притежава необходимите технически, финансови, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейностите разпределение на природен газ 

и снабдяване с природен газ на новата обособена територия. Едновременно с това, за да се 

произнесе по основателността на исканото преобразуване, комисията следва да прецени и 

дали неговото извършване няма да доведе до нарушаване на принципа за осигуряване на 

баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите, за спазването на 

който комисията е длъжна да следи служебно във всеки конкретен случай по силата на чл. 

23, ал. 1, т. 2 от ЗЕ. В настоящия случай интересите на потребителите ще бъдат 

гарантирани, ако в резултат на преобразуването „Овергаз Запад” АД ще осъществява 

лицензионните дейности на територията и на вливащите се дружества при същите или при 

по-добри условия от гледна точка на ценообразуване и непрекъснатост и качество на 

снабдяването.  

При така заявения метод на преобразуване, а именно чрез вливане, приемащото 

дружество става универсален правоприемник на преобразуващите се дружества, които се 

прекратяват без ликвидация, а акционерите на вливащите се дружества стават акционери в 

приемащото дружество. От приложения към подаденото от „Овергаз Запад” АД заявление  

договор за преобразуване (чрез вливане) е видно, че в резултат на преобразуването 

капиталът на приемащото дружество ще се увеличи в размер на 22 000 000 лева, разделен 

на 22 000 000 обикновени налични поименни акции, с номинална стойност един лев всяка. 

Капиталът на приемащото дружество ще бъде разделен както следва: община Кюстендил – 

587 620 броя акции(2,671%), с номинална стойност един лев всяка, община Петрич – 8 140 

броя акции(0,037%), с номинална стойност един лев всяка, „Булросгаз” ООД – 14 960 броя 

акции(0,068%) и „Овергаз Инк.” АД – 21 389 280 броя акции(97,224%), с номинална 

стойност един лев всяка. „Овергаз Инк.” АД е мажоритарен собственик на капитала на 

приемащото дружество, а така съща и на преобразуващите се дружества - „Монтанагаз” 

АД, „Кожухгаз” АД и „Газоснабдяване Враца” ЕАД. Съгласно чл. 262, ал.1 от ТЗ „при 
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вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се 

дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което 

става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без 

ликвидация.” Териториите на общините Кюстендил, Монтана, Петрич и Мездра нямат 

обща граница, но този факт е ирелевантен, тъй като ДКЕВР със своето решение не 

обособява територия, което е в правомощието на Министерски съвет, а дава разрешение за 

преобразуване чрез вливане на съответните три газоразпределителни дружества в друго 

такова. Съгласно чл. 43, ал. 5 от ЗЕ „Една обособена територия за разпределение на 

природен газ включва не по-малко от 50 хил. потребители, които могат да бъдат 

присъединени към прилежащата разпределителна мрежа, и нейните граници се определят с 

описа по чл. 4, ал. 2, т. 6.” По аргумент от противното, при даване на разрешение за вливане 

територията не се обособява и няма обща прилежаща газоразпределителна мрежа. След 

извършване на вливането „Овергаз Запад” АД ще извърши икономия от мащаба, тъй като 

дейностите, за които са отговаряли четири дружества ще отговаря само едно. В ЗЕ и в 

НЛДЕ не се съдържа изискване, когато комисията дава разрешение за вливане териториите 

на общините да имат обща граница. 

В съответствие с изискванията на чл. 77, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ) към подадените заявления е приложен договор за 

преобразуване чрез вливане от 10.04.2009 г., доклад на съвета на директорите за 

преобразуване на „Овергаз запад” АД, Протокол № 1 от извънредно заседание на Съвета на 

директорите, проведено на 14.04.2009 г., както и удостоверение от Агенция по вписванията 

от 18.03.2009 г. В резултат на преобразуването всички права и задължения на 

преобразуващите се дружества преминават върху приемащото дружество „Овергаз запад” 

АД, което става техен универсален правоприемник, като преобразуващите дружества се 

прекратяват. Съгласно чл. 77, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ, са представени доклади на проверителя за 

всички вливащи се дружества и на приемащото дружество. 

 Всяко от преобразуващите се дружества „Монтанагаз” АД, „Кожухгаз” АД и 

„Газоснабдяване Враца” ЕАД е направило искане ДКЕВР да прекрати действащите им 

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

снабдител”. „Овергаз запад” АД е направило искане да бъдат изменени, издадените на 

дружеството лицензии №Л-163-08/17.12.2004 г. за дейността “разпределение на природен 

газ” и №Л-163-12/27.04.2009 г. за дейността “снабдяване с природен газ от краен 

снабдител” като към териториалния обхват на лицензиите бъдат присъединени териториите 

на които вливащите се дружества осъществяват дейностите “разпределение на природен 

газ” и “снабдяване с природен газ от краен снабдител”. 

Към заявлението на „Овергаз запад” АД за даване на разрешение за преобразуване на 

лицензиант е приложен списък и описание на обектите, с които ще се осъществява 

лицензионната дейност след преобразуването, с техните технически и технологични 

характеристики по общини. 

„Овергаз Запад” АД е създадено през 1996 г. под името „Велбъждгаз” АД. 

Дружеството е натрупало значителен опит в дейността по газоснабдяване с природен газ и 

до края на 2008 г. е изградило 83 км газоразпределителна мрежа /ГРМ/ и 2061 броя 

съоръжения. Промишлените потребители на природен газ са 20 броя, обществено 

административните потребители са 95 броя и битовите са 1626 домакинства.  

Основен  акционер на “ Овергаз Запад” АД е “Овергаз Инк.” АД, който  сътрудничи и 

ползва опита на водещи световни компании в областта на  газификацията като “Газ де 

Франс”, “Газтек” – Холандия,  “Рургаз”- Германия, “Италгаз и Едисон” – Италия и др. 

Работното проектиране на ГРМ в отделните общини се извършва от „Газтек БГ” АД. 

Изграждането на ГРМ в общините се извършва от „Овергаз Инженеринг” АД .  

Освен за нуждите на дружествата на „Овергаз Инк” АД са изградени и съоръжения за 

други фирми като подземната част на газово находище “Галата” от брега на морето до ГРС 

Девня с дължина 60 км , газопровод с. Скутаре – Пловдивско - 4 км, гр. Панагюрище – 12,3 
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км и др. „Овергаз Инк” АД е оборудван с необходимите съоръжения за строителство на 

газопроводи. Дружеството притежава сертификати за качество по ISO 9001:1994, ISO 

9001:2000 и ISO 14001:2004 за разработване и внедряване на система за управление на 

околната среда.  

Натрупаният опит на “Овергаз Инк” АД в проектирането, изграждането и    

експлоатацията на газоразпределителни мрежи /ГРМ/ на територията на страната, както и 

дейността на лицензираните дружества „Овергаз Запад” АД, „Газоснабдяване Враца” ЕАД 

и  ” Монтанагаз” АД и „Кожухгаз” АД за териториите на съответните общини, са гаранция 

за изпълнение на инвестиционната програма на приемащото дружество до 2013 година. 

Представена е подробно управленската и организационна структура на „Овергаз 

Запад” АД . Органи на управление на дружеството са: 

- Общо събрание на акционерите което се свиква най малко веднъж годишно.  

- Общото събрание на акционерите избира съвет на директорите в състав от трима 

членове. Дружеството се управлява от Съвета на директорите който се отчита пред Общото 

събрание на акционерите. Съвета на директорите избира от своя състав председател, един 

зам. председател и изпълнителен директор, който представлява дружеството при 

взаимоотношения с трети лица. Съвета на директорите свиква общото събрание на 

акционерите на дружеството. 

Организационната структура включва две дирекции за “Управление на бизнеса “ и 

“Разпределение на природен газ”.  

- Дирекция “Управление на бизнеса” осъществява маркетинга, планирането, 

финансовия контрол и отчитането на продажбите. 

- Дирекция “Производство” реализира подготовката на строителството, 

инвеститорския контрол, изграждане на газоразпределителната мрежа, сградните и 

вътрешните газови инсталации, експлоатацията и сервиза на газоразпределителната мрежа, 

монтажа на битови газови уреди и техния сервиз. 

Правното обслужване на дружеството, финансово-счетоводната дейност, връзките с 

обществеността и дейността по управление на човешките ресурси се осъществяват с 

договори за комплексно обслужване с мажоритарния собственик на дружеството – „Овергаз 

Инк.” АД. 

Общият брой на персонала в „Овергаз Запад” АД е 20 човека. След вливане на трите 

дружества броят на заетият персонал ще достигне 78 служители.  Подборът на служителите 

се извършва по ясни критерии за образование, опит и качества на кандидатите като се дава 

възможност за израстване на специалисти доказали своите възможности в дружеството. 

Над 70% от персонала е с висше образование. Персонала е с голям професионален опит в 

областта на газификацията като за повишаване на  неговата квалификация се организират 

обучения и практически семинари. Изградената структура на дружеството, високия 

професионализъм на опитния персонал дават възможност да се изпълняват качествено 

задълженията по издадените лицензии.  

Територията след осъществяване на исканото преобразуване чрез вливане и 

присъединяването на териториите на вливащите се дружества, ще обхваща общините 

Кюстендил, Монтана, Петрич и Мездра. На тази територия са разположени 197 населени 

места на обща площ от 3677,9 км
2
 с население около 249112 жители. 

Община Кюстендил е разположена в югозападната част на България. Общината заема 

964,3 км2 площ в подножието на планината Осогово. Климата е умерено континентален, 

лятото е продължително и топло, зимата е кратка. Средната годишна температура е 10,7 С. 

Средната надморска височина е 526 м. 

Община Петрич е разположена в южната част на област Благоевград и обхваща 

южните части на Пирин, Огражден и Беласица, Петричкото поле и поречията на реките 

Струма и Струмешница. Град Петрич е административен център на общината и се намира в 

северното подножие на планината Беласица с надморска височина 180 – 260 м. Община 
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Петрич е с кратка и мека зима и сухо и горещо лято. Снежната покривка се задържа 10-15 

дни. 

Община Монтана е разположена в северозападна България на площ от 647,6 кв. км. В 

общината са включени 1 град и 23 села. Надморската височина е 260 м.  Района на 

общината има умерено континентален климат. Зимата е студена, а лятото горещо, 

средногодишната температура е 11,9 С, а средно януарската 2 С. 

Община Мездра е разположена в северозападна България на площ от 519 кв. км и 

включва 28 населени места – гр. Мездра и 27 села.Средната надморска височина е 270 м. 

Климата е умерено континентален  със средна температура 9,3 С.   Представена е карта на 

територията на исканата лицензия за „Овергаз Запад” АД, която обхваща общините 

Кюстендил, Петрич, Монтана и Мездра в М 1:700000. 

До момента на територията на общините Кюстендил, Монтана, Петрич и Мездра е 

изградена газоразпределителна мрежа с дължина 286449  л. м.    

ДКЕВР е извършвала планови комплексни проверки на дружествата, в хода на които е 

констатирано, че ГРМ и съоръженията към  нея са добре поддържани и технически 

изправни. 

Не съществуват технически проблеми за издаване на разрешение за преобразуване, 

прекратяване и изменение на издадените лицензии на дружествата „Газоснабдяване Враца” 

ЕАД,  „Монтанагаз” АД  и „Кожухгаз” АД чрез вливането им в „Овергаз Запад” АД.  

“Овергаз Запад” АД декларира, че ще спазва нормативните изисквания за опазване  на 

околната среда при изменение на лицензиите за газоснабдяване на общините Кюстендил, 

Монтана, Петрич и Мездра. За газификацията на тези общини  има издадени решения по 

докладите за ОВОС от съответните РИОСВ които са посочени в таблица. 

Във връзка със спазване на нормативните изисквания за безопасни и здравословни 

условия на труд “Овергаз Запад” АД посочва, че има сключен договор за обслужване от 

служба за трудова  медицина със СТМ „Стройинвестхолдинг” АД регистрирана в МНЗ. 

Изработена е програма за оценяване здравния риск на работещите в “ Овергаз Запад” 

АД. Осигурени са лични предпазни средства необходими за гарантиране безопасност при 

осъществяване на трудовата дейност от работниците. Провеждат се инструктажи и 

задължителни медицински прегледи съгласно наредби на МТСП и МЗ. В „Софиягаз” ЕАД е 

изграден Комитет по условия на труда съгласно ЗЗБУТ и Орган по безопасност и здраве. 

При извършени проверки не са констатирани несъответствия със законовите разпоредби.  В 

своята дейност “Овергаз Запад” АД се придържа към точно  изпълнение на изискванията на 

нормативната уредба. Прилагат се Правила за работа при аварии и аварийни ситуации, 

инструкции и планове за дейност при различни ситуации при експлоатацията на ГРМ.  

Дружеството е представило подробни данни за притежаваните  материални ресурси, 

информационни мрежи и софтуер за осъществяване на дейността „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител”. Дейността на дружеството се осъществява от инфраструктура на 

информационните технологии и информационни и приложни софтуерни системи. 

Инфраструктурата на информационните технологии включва работните компютърни 

станции и периферните към тях устройства, компютърните мрежи свързани с център и 

тяхното управление. Информационните и приложни софтуерни системи са от най последни 

версии и дават възможност за повишаване качеството на обслужване и ефективността на 

работата, набиране на информация за осъществяване на контрол и надеждна експлоатация 

на газоразпределителната мрежа. 

След исканото преобразуване “Овергаз Запад” АД ще притежава  вещни права върху 

енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват лицензионните дейности, както и 

технически възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ 

от краен снабдител” на териториите на приемащото и вливащите се дружества.  
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Установяването на финансовите възможности на “Овергаз Запад” АД е извършено 

при отчитане на всички факти и обстоятелства, които имат отношение към общото 

финансово състояние на вливащите се дружества. Анализирани са одитираните Годишни 

финасови отчети за 2008 г. на дружествата, които се преобразуват, а именно: „Велбъждгаз” 

АД, „Монтанагаз” АД, „Газоснабдяване Враца” ЕАД и „Кожухгаз” АД. С вх. № Е-15-50-

1/31.03.2009 г. приемащото дружество „Овергаз Запад” АД, е представило одитиран 

годишен финансов отчет за 2008 г. от който е видно, че дружеството е реализирало 

положителен нетен финансов резултат за годината в размер на 463 хил.лв. и е постигнало 

много добри параметри за рентабилност на собствения капитал от 7,77% .  

С вх. № Е-15-03-6/31.03.2009 г. вливащото се дружество „Монтанагаз” АД е 

представило одитиран годишен финансов отчет за 2008 г., от който се вижда, че 

дружеството е реализирало нетна печалба за годината в размер на 455 хил. лв., като е 

постигнало положителни показатели за рентабилност на собствения капитал от 8,77%.  

С вх. № Е-15-05-6/31.03.2009 г. . вливащото се дружество „Кожухгаз” АД е  

представило одитиран годишен финансов отчет за 2008 г., от който се вижда, че  

дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 298 хил.лв. с постигнати нива на 

показателите рентабилност на собствения капитал от 4%. 

С вх. № Е-15-15-4/31.03.2009 г. вливащото се дружество „Газоснабдяване Враца” ЕАД 

е представило одитиран годишен финансов отчет за 2008 г. от който е видно, че 

дружеството е реализирало положителен финансов резултат за годината, като показателят 

рентабилност на собствения капитал е със стойност 2.83 %. 

Преобразуването чрез вливане  в „Овергаз Запад” АД  на „Газоснабдяване Враца” 

ЕАД, „Монтанагаз” АД и „Кожухгаз” АД ще осигури оптимизиране на финансово-

икономическите показатели на приемащото дружество и повишаване ефективността на 

управление на дейността. Ефективното управление на разполагаемите ресурси ще даде 

възможност на „Овергаз Запад” АД да развие и разшири дейността по лицензиите, като 

едновременно с това да постигне добри финансови резултати. При равни други условия, 

окрупняването на лицензионните дейности на “Овергаз Запад” АД създава условия за 

подобряване на финансовите възможности за осъществяване на  дейността по лицензиите. 

 

След проведеното на 04.08.2009 г. открито заседание по преписките, с вх. № Е-15-

39-21/06.08.09 г. е постъпило становище от “Рила газ” АД, във връзка с откритото 

производство за разглеждане на заявленията на „Овергаз Запад” АД, „Газоснабдяване 

Враца” ЕАД, „Монтанагаз” АД и „Кожухгаз” АД. В становището се изтъква, че след 

разрешаване на преобразуването, издадените на „Овергаз Запад” АД лицензи не могат да 

бъдат изменени така, че към техния териториален обхват да се присъединят и териториите 

на другите три дружества. Визира се, че даването на разрешение за преобразуване не е 

свързано с изменение на лицензиите на приемащото дружество, а и ДКЕВР има право на 

инициатива за изменение на издадена лицензия при разрешаване на преобразуване на 

лицензианти, когато това не води до прекратяване на лицензиант. От друга страна се 

посочва, че териториите на общините Монтана, Мездра, Петрич и Кюстендил са включени 

като част от обособена територия „Запад” в Описа на новите обособени територии за 

разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена лицензияq 

като ДКЕВР няма правомощия да определя граници на обособена територия за 

разпределение на природен газ, която да е различна от вече определената чрез описа на 

прието от МС  Решение № 335/03.05.2005 г. Като аргумент се цитира чл. 43, ал. 5 от ЗЕ, 

според който обособена територия, определена в описа е територията, на която се 

осъществява лицензионна дейност за разпределение на природен газ. Посочва се, че ако 

ДКЕВР би приела решение за изменение на лицензията на „Овергаз Запад” АД, като към 

нея се присъединят териториите на Монтана, Мездра, Петрич, ще се определи нова 

територия, която по смисъла на ЗЕ ще има характеристиките на обособена територия и ще 

се променят границите на определеният с Решение на МС № 335/03.05.2005 г. Опис. “Рила 
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газ” АД визира, че се заобикаля закона, тъй като издадените лицензии на „Монтанагаз” 

АД и „Кожухгаз” АД, са за срок от 16 години, а издадените на „Овергаз Запад” АД за 35 

години. Поради това, при изменението на лицензиите на „Овергаз Запад” АД, срокът им 

на действие за териториите на общините Монтана и Петрич,  трябва да се запази, т.е. на  

16 г.  

С Протоколно решение № 103/10.08.2009 г. на ДКЕВР, преписката е върната за 

допълнително проучване, като с писмо изх. № Е-ЗЛР-ЛР-19/27.08.2009 г. на ДКЕВР, от 

„Овергаз Запад” АД се изисква обосновка за продължаване срока на 35 г. на издадените 

му лицензии за осъществяване на дейностите по „разпределение на природен газ” и 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител”, към които лицензии ще се присъединят 

териториите на общините Монтана, Петрич и Мездра, поради вливане в „Овергаз Запад” 

АД на „Монтанагаз” АД, „Кожухгаз” АД и „Газоснабдяване Враца” ЕАД, тъй като 

действащите лицензии на „Монтанагаз” АД и „Кожухгаз” АД са за срок от 16 години. 

 

Изложените от “Рила газ” АД съображения за незаконосъобразност, ДКЕВР счита за 

неоснователни.  

На първо място, съгласно чл. 51, ал. 2, т. 5 от ЗЕ ДКЕВР има право на инициатива за 

изменение и/или допълнение на издадена лицензия при разрешаване преобразуване на 

лицензиант или сделка на разпореждане, когато това не води до прекратяване на 

лицензията, а не както се твърди в становището на “Рила газ” АД  - до прекратяване на 

лицензианта. С оглед на това, ДКЕВР има компетентността да разреши преобразуване на 

лицензиант, тъй като последиците от това разрешение няма да са свързани с прекратяване 

на титуляра на лицензията, който е приемащото дружество. Прекратяване на титуляри на 

лицензии има само по отношение на вливащите се дружества и то при спазване 

императивната разпоредба на чл. 70, ал. 3, т. 2 от НЛДЕ.  

С визираното разрешение и изменение на лицензиите на приемащото дружество, 

ДКЕВР не определя граници на обособена територия за разпределение на природен газ, 

различни от вече обявените чрез Описа на прието от МС Решение № 335/03.05.2005 г. 

Съгласно т. ІІ.7. от него, от територия „Запад” се изключват общините Мездра, Монтана и 

Петрич, за които има издадени лицензии, до прекратяването или отнемането на тези 

лицензии. В случая ДКЕВР не променя границите на тази обособена територия, тъй като 

те са регламентирани с цитирания Опис, а посочените общини се изключват от 

териториалния му обхват,  до прекратяването или отнемането на съответните лицензии. 

Поради това не може да се приеме и обстоятелството, че с разрешаване преобразуването и 

изменението на лицензията на „Овергаз Запад” АД, ДКЕВР ще определи нова територия, 

която по смисъла на ЗЕ ще има характеристиките на обособена територия. Видно от чл. 

43, ал. 5 от ЗЕ, една обособена територия за разпределение на природен газ включва не по-

малко от 50 хил. потребители, които могат да бъдат присъединени към прилежащата 

разпределителна мрежа, и нейните граници се определят с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6. С 

оглед на това, за да е налице определяне на граници на обособена територия, е 

необходимо да бъде изпълнен фактическия състав на нормата на чл. 43, ал. 5 от ЗЕ, т.е. 

това може да стане единствено с акт на определеният от ЗЕ компетентния орган, а именно 

МС. В тази връзка ДКЕВР не може да определи, а и не определя нова територия, която 

има характеристиките на обособена такава, а разрешава преобразуване чрез вливане, 

респективно изменя и допълва лицензиите на приемащото дружество, като към техния 

обхват добавя територии на общини, които са изключени от визирания Опис. 

Също така, при прекратяване на лицензиите на трите дружества, общините Мездра, 

Монтана и Петрич следва да се включат в обособена територия „Запад”. Действително 

разпоредбата на т. ІІ.7. от Решение № 335/03.05.2005 г. предвижда, че от територия 

„Запад” се изключват общините Мездра, Монтана и Петрич, за които има издадени 

лицензии, до прекратяването или отнемането на тези лицензии. В случая цитираната 

норма касае само хипотезата, при която поради прекратяването на лицензията, за 
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съответната община няма да има титуляр, който да извършва подлежащата на 

лицензиране дейност. Аргумент в тази посока е, че към момента на определяне на 

териториите с Описа, за общините Мездра, Монтана и Петрич вече е имало издадени 

лицензии.  Нещо повече, преобразуването чрез вливане е универсално правоприемсто – 

приемащото дружество е правоприемник на правата и задълженията на вливащите се 

дружества, а НЛДЕ не случайно регламентира, че при тази хипотеза съответната 

територия не остава без титуляр в нито един момент. По силата на чл. 70, ал. 3, т. 2 от 

НЛДЕ ДКЕВР прекратява лицензията по искане на лицензианта с решение, при влизане в 

сила на лицензия за същата дейност в случаите по чл. 52 или 53 ЗЕ, т.е. при преобразуване 

чрез вливане, на първо място се изменя лицензията на приемащото дружество, като към 

неговата територия се прибавя и територията на вливащото се и едва след това се 

прекратява издадената на вливащото се дружество лицензия за същата територия.  

  

С оглед разпоредбите на чл. 45, т. 5 от ЗЕ и чл. 47, ал. 1, т. 6 от НЛДЕ, независимо 

дали съответното дружество ще осъществява подлежаща на лицензиране дейност на 

територията на различни общини, вследствие на вливане на други дружества в него, които 

са притежавали лицензии за тези територии, лицензията на приемащото дружество следва 

да е с един срок. Въпреки обстоятелството, че при вливането на трите дружества в „Овергаз 

Запад” АД ще налице универсално правоприемство, приемащото дружество не може да 

черпи повече права, от тези които вливащите се дружества притежават. Издадените на 

„Монтанагаз” АД и „Кожухгаз” АД лицензии, са за срок от 16 години. В тази връзка, чрез 

изменението на лицензиите на приемащото дружество, срокът им за териториите  на 

общините Монтана и Петрич трябва да е идентичен с първоначалния срок, за който те са 

издадени, т.е. за 35 г.  

 В отговор на изисканата от ДКЕВР с горепосоченото писмо изх. № Е-ЗЛР-ЛР-

19/27.08.2009 г. писмена обосновка за продължаване на срока, касаещ общините Монтана 

и Петрич, „Овергаз Запад” АД я представя с писмо вх. № Е-ЗЛР-ЛР-19/28.08.2009 г.  

От направения допълнителен анализ и вземайки предвид приложената от „Овергаз 

Запад” АД обосновка, ДКЕВР приема за установено следното: 

Съгласно чл. 11, ал. 2 от НЛДЕ, комисията определя сроковете на лицензиите в 

зависимост от времевия ресурс на активите, с които се осъществява дейността по 

лицензията и от финансовото състояние на заявителя. 

  Данните за техническото състояние на енергийните обекти и за техническите и 

експлоатационните им характеристики и на обслужващата ги инфраструктура на 

територията на общините: Кюстендил, Монтана, Мездра и Петрич, и списък на основните 

и спомагателните съоръжения на енергийните обекти са представени към Заявление на 

„Овергаз Запад” АД за разрешаване на преобразуване чрез вливане с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-

19/12.05.2009 г. Основната част от газоразпределителната мрежа, конкретно на 

територията на община Монтана и община Петрич, е изградена от полиетиленови тръби, 

които са с физическа годност над 50 години, съгласно издадени от производителите 

сертификати (Friatec GmbH Германия). Материалите, които се използвани и се използват 

при изграждането на газоразпределителната мрежа, са разрешени за влагане с писмо No 

70–00-415/11.05.2000 г. на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. С оглед на това, по-голяма част от физическия живот на енергийния 

обект няма да е изтекъл, дори след изтичането на максималният позволен от закона срок, 

за който се издава лицензията, а именно 35 години. 

При извършените от ДКЕВР периодични проверки на лицензиантите „Овергаз 

Запад” АД (приемащо дружество), „Монтанагаз” АД, „Газоснабдяване Враца” ЕАД и 

„Кожухгаз” АД (вливащи се дружества) е констатирано много добро техническо 

състояние на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея. 
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Чрез реализацията на преобразуването се постига: подобряване на финансово-

икономическите резултати на дружествата, оптимизиране на приходите и разходите за 

дейността им, повишаване на ефективността на управление, оптимизиране на цените за 

разпределение и снабдяване с природен газ на окрупнените лицензионни територии, 

финансова автономност (възможност за кредитиране и осигуряване на необходимите 

гаранции, използвайки собствеността върху газоразпределителната мрежа), намаляване на 

риска. 

След преобразуването, дейността по “разпределение на природен газ” ще се 

осъществява от „Овергаз Запад” АД чрез изградената газоразпределителна мрежа на 

територията на общините: Кюстендил, Монтана, Мездра и Петрич, като ще осигурява 

надеждна експлоатация. Изградената до момента газоразпределителна мрежа на 

територията на общините: Кюстендил, Монтана, Мездра и Петрич, е над 238 300 л. м., а 
прилежащите съоръжения към нея са над 6480 бр. При изграждането на 

газоразпределителните мрежи се използват полиетиленови тръби и фасонни части от PE-

HD /полиетилен висока плътност/, РN 80/100. Технологията на монтаж на тръбопроводите 

е в съответствие с водещите тенденции в световен мащаб и стандартите и наредбите, 

действащи в Република България. Експлоатационната, сервизната и ремонтна дейности, 

осъществявани от експлоатационния персонал в дружеството, както и дейността по 

оперативно управление и наблюдение на газоразпределителната мрежа, извършвана с 

помощта на автоматизираната диспечерска SCADA система OVERCOMM са определящи  

дейността. Притежаваните от дружеството опит и ресурси за изграждане, експлоатация и 

управление на газоразпределителна мрежа са гаранция за безопасното и безаварийно 

функциониране на енергийния обект.  

Доставката на природен газ се осъществява чрез договори за разпределение и 

снабдяване с природен газ между „Овергаз Запад” АД и потребителите на лицензираната 

територия, като нарушения по изпълнението им не са установени. 

Безспорният опит на „Овергаз Запад” АД в изграждане и експлоатация на 

газоразпределителни мрежи се дължи и на притежавания от дружеството човешки 

капитал, чрез който се гарантира способността на дружеството в дългосрочен аспект да 

осъществява дейността си. Общият състав на персонала в „Овергаз Запад” АД в началото 

на месец август, 2009 г. е 18 служители. След преобразуването на „Овергаз Запад” АД 

общият състав на персонала ще бъде 70 служители, от тях с висше образование – 62 %, с 

най-голям относителен дял сред тях на специалистите с висше-техническо образование 

(44 %). За поддържане и повишаване квалификацията на персонала, „Овергаз Запад” АД 

непрекъснато организира обучения и практически семинари.  

 

Предвид времевия ресурс на активите, с които се осъществява дейността по 

лицензията, както и от анализа на финансовото състояние на „Овергаз Запад” АД, 

комисията счита, че срокът от 35 години на издадените му лицензии за осъществяване на 

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

снабдител”, към които лицензии ще се присъединят териториите на общините Монтана, 

Петрич и Мездра, поради вливане в „Овергаз Запад” АД на „Монтанагаз” АД, „Кожухгаз” 

АД и „Газоснабдяване Враца” ЕАД, тъй като действащите лицензии на „Монтанагаз” АД 

и „Кожухгаз” АД, е обоснован. 

 

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 52 от ЗЕ във вр. с 

чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 2, чл. 70, ал. 3, т. 2, чл. 77, ал. 1 и чл. 78 от 

НЛДЕ  
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие за преобразуване, чрез вливане в „Овергаз Запад” АД, със 

седалище и адрес на управление: Република България, област Кюстендил, община 

Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. „Цар Освободител” № 182, ЕИК 109010858, на: 

 

1.1. „Кожухгаз” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, 

област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич 2850, ул. „Свобода” 3, ЕИК 

101099730; 

 

1.2. „Монтанагаз” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, 

област Монтана, община Монтана, град Монтана, п.к. 3400, ул. „Цар Самуил” № 24, 

ЕИК 821162682; 

 

1.3. „Газоснабдяване Враца” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Враца, община Мездра, град Враца, п.к. 3000, ул. 

„Никола Войводов” № 20, ЕИК 106069285. 

 

2. Изменя издадените на „Овергаз Запад” АД лицензии № Л-163-08/17.12.2004 г. 

за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-163-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител”, по отношение на енергийния обект и 

на територията на която се упражнява лицензионната дейност, като одобрява 

актуализирани Приложение № 1 „Списък и описание на елементите на 

газоразпределителната мрежа, чрез която се осъществява лицензионната дейност” и 

Приложение № 2 „Описание на границите на обособената територия и приложена 

карта на обособената територия” към лицензия № Л-163-08/17.12.2004 г. за дейността 

„разпределение на природен газ” и актуализирани Приложение № 1 „Списък и 

описание на обектите, чрез които лицензиантът осъществява лицензионната дейност” 

и Приложение № 2 „Описание на границите на обособената територия и приложена 

карта на обособената територия” към лицензия № Л-163-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител”, които са приложения към това 

решение. 

Сроковете на действието на изменените лицензия № Л-163-08/17.12.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-163-12/27.04.2009 г. за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, включващи териториите 

на община Кюстендил, община Петрич, община Монтана и община Мездра, са 35 

години, считано от първоначалното им издаване.  

 

3. Прекратява издадените лицензии на: 

3.1. „Монтанагаз” АД - лицензии № Л-148-08/17.12.2004 г. за дейността 

“разпределение на природен газ” и № Л-148-12/27.04.2009 г. за дейността “снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” на територията на община Монтана; 

3.2. „Кожухгаз” АД - лицензии № Л-170-08/17.12.2004 г. за дейността 

“разпределение на природен газ” и № Л-170-12/27.04.2009 г. за дейността “снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” на територията на община Петрич; 
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3.3. „Газоснабдяване Враца” ЕАД - лицензии № Л-160-08/17.12.2004 г. за 

дейността “разпределение на природен газ” и № Л-160-12/27.04.2009 г. за дейността 

“снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Мездра; 

4. Точки 2 и 3 от решението влизат в сила от датата на вписване на 

преобразуването в Търговския регистър.  

 

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

Върховния административен съд.  

 

 


