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П Р О Т О К О Л 
 

№ 177 

 
София, 06.07.2022 година 

 

Днес, 06.07.2022 г. от 10:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя на Комисията Станислав Тодоров. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Искра 

Стайкова (без право на глас).   

   

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, М. 

Димитров -  и. д. директор  на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир - началник на отдел 

„Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред, няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. 

Дневният ред е приет с пет гласа „за” (Станислав Тодоров – за, Александър Йорданов – 

за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за, Пенка Трендафилова - за), от които два 

гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в 

сектор Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1607 от 04.07.2022 г. и проект на решение относно 

заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-1034 от 03.06.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-1035 от 03.06.2022 г. 

от „Овергаз Инк.” АД на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за 

енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г., с искане за 

издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност повече от 10 на сто от 

активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет и 

учредяване на залог, включително особен залог върху имущество, с което се 

осъществява лицензионна дейност. 

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, 

Хриси Йорданова, Людмила Ненова, Любослава Джоргова, 

Теодор Хиков, Рада Башлиева. 
 

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1034 от 

03.06.2022 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1035 от 03.06.2022 г. за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 
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нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие и за издаване на разрешение за учредяване на особени 

залози, подадени от „Овергаз Инк.“ АД, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили 

заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-1034 от 03.06.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-1035 от 03.06.2022 г. 

от „Овергаз Инк.” АД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, Наредбата), с искане за издаване на 

разрешение за извършване на сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на 

лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет и учредяване на 

залог, включително особен залог върху имущество, с което се осъществява 

лицензионна дейност, а именно: договори за стандартен кредит за оборотни средства, 

както и договори за особен залог върху движими вещи – стоково-материални ценности 

(СМЦ) и незавършено производство. Към заявленията са приложени следните 

документи: проект на Договор (…) между (…) и „Овергаз Инк.“ АД в размер до (…) 

лв.; Проект на Договор за стандартен кредит за оборотни средства между (…) и 

„Овергаз Инк.“ АД в размер до (…) лв.; Общи условия, при които (…) предоставя 

кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност; проект на Договор за (…); Проект 

на Договор (…); проект на Договор (…); Проект на Договор за (…) включваща график 

за усвояване и погасяване на оборотното финансиране; документи за платена такса – 2 

бр.; декларации за истинността на заявените обстоятелства по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ – 2 

бр. 

Със Заповед № З-Е-1067 от 14.06.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да извърши проучване и анализ на данните и документите, 

съдържащи се в заявленията и приложенията към тях, за установяване основателността 

на исканията за издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност повече от 

10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов 

отчет и учредяване на залог, включително особен залог върху имущество, с което се 

осъществява лицензионна дейност. С писмо с вх. № E-ЗЛР-Р-1035 от 28.06.2022 г. са 

предоставени допълнителни данни и документи.  

Въз основа на предоставените информация и документи от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, КЕВР установи следното:  

„Овергаз Инк.“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и 

регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 040845618, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 1, с предмет на дейност: 

маркетинг, инженеринг, производство, посредничество и търговия включително с 

горива и енергийни ресурси, инвестиции в общинските и градските инфраструктури, в 

това число за газификация, топлофикация, електроснабдяване, водоснабдяване и други, 

лизинг, както и други дейности, които трябва да бъдат водени по търговски начин. 

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Сашо Георгиев 

Дончев, Светослав Рашев Иванов, Явор Веселинов Маноилов. „Овергаз Инк.“ АД се 

представлява от Светослав Рашев Иванов – изпълнителен директор. Капиталът на 

„Овергаз Инк.“ АД е в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) лева, разпределен на 

100 000 (сто хиляди) обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 500 

(петстотин) лева. Kапиталът на заявителя е собственост на „Овергаз Холдинг“ АД 

(50%) и на ДИ ДИ АЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД (50%). 

„Овергаз Инк.“ АД е титуляр на лицензия № Л-546-15 от 16.09.2021 г. за 

дейността „търговия с природен газ“ . 

С подадените заявления „Овергаз Инк.“ АД е поискало издаване на разрешение 

за сключване на следните сделки: Договор за (…) между (…) и „Овергаз Инк.“ АД в 
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размер до (…); Договор за (…) между (…) и „Овергаз Инк.“ АД в размер до (…), с (…) 

„Овергаз Инк.“ АД е обосновало сделките, за сключването, на които е поискало 

разрешение от КЕВР, със следните аргументи: дружеството е сключило Договор за 

доставка на природен газ № (…) г. с (…), в качеството му на краен снабдител на 

природен газ. В тази връзка, в качеството си на предприятие за природен газ съгласно 

Плана за действие при извънредни ситуации за гарантиране на сигурността на 

доставките на природен газ на Р България (Плана) „Овергаз Инк.“ АД има задължение 

да осигури количества природен газ за компенсиране на неравномерността в 

потреблението на своите клиенти – т. 5.2.4 от Плана. Съгласно т. 5.2.5 от Плана 

предприятията за природен газ са длъжни да съхраняват в началото на зимния сезон в 

подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ количества природен газ за компенсиране 

на сезонната неравномерност, които следва да бъдат в рамките на 10% до 20% от 

годишните заявки за доставка на природен газ за техните неравномерни потребители. В 

тази връзка, „Овергаз Инк.“ АД е сключило Договор № (…) г. с (…) и Договор № (…) г. 

с (…). Заявителят посочва, че договорените по договора с (…) количествата природен 

газ в размер на (…) MWh, ще бъдат съхранени по сключения с (…) договор в 

изпълнение на задълженията на „Овергаз Инк.“ АД по Плана. Дружеството е 

представило прогнозни цени и количества както следва: 
Таблица № 1 

Параметър III тримесечие на 2022 г. IV тримесечие на 2022 г. I тримесечие на 2023 г. 

Средна покупна цена 
(лв. MWh) 

(…) (…) (…) 

Средна продажна цена 
 (лв. MWh) 

(…) (…) (…) 

Закупени количества 

природен газ 
MWh 

(…) (…) (…) 

Продадени количества 

природен газ 
MWh 

(…) (…) (…) 

Съхранени количества 

природен газ 
MWh 

(…) (…) (…) 

 

С решение по Протокол № (…) г. на Съвета на директорите на „Овергаз Инк.“ 

АД е одобрил сключването на следните сделки:  

1. Договор за (…) 

2. Обезпечение по Договора (…) 

3. Обезпечение по договора (…) 

4. Договор за (…) 

5. Обезпечение по договора (…) 

6. Обезпечение по Договора за (…) 

Заявителят е представил два проекта на Договор за (…) 

I. Проект на Договор за (…) 

1. Предмет – (…). 

2. Размер – (…) 

3. Цел – (…) 

4. Срокът на усвояване е до (…)г.   

5. Погасяване: (…) 

6. Годишен лихвен процент за съответен период на олихвяване: (…) 

7. Годишен лихвен процент, начисляван върху редовна главница (…) 

6. Лихвен процент при просрочие: (…) 

7. Фиксиран лихвен процент, начисляван върху наличния кредит, при просрочие 

на лихва или главница и/или лихва, едновременно с лихвата за редовен дълг и лихвата 
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за просрочен дълг: (…). 

8. Годишна комисиона: (…) 

9. Комисиона за ангажимент: (…) 

10. Краен срок за издължаване (погасяване на главницата): (…)г.  

11. Обезпечения: 

11.1(…) 

11.2. (…) 

11.2.3. (…) 

12. Допълнителни условия за усвояване: (…) 

За срока на действие на договора до окончателното погасяване на вземанията на 

кредитора по него, промяна в структурата и/или собствеността на капитала на 

кредитополучателя е допустима само след писмено съгласие от страна на банката. (…) 

Във връзка с представения Проект на Договор (…), „Овергаз Инк.“ АД е 

представило проект на Договор за (…), както и проект на Договор за (…), както 

следва: 

(…) 

(…) 

(…) 

II. Проект на Договор (…) 
1. Предмет – (…) 

2. Размер – (…) 

3. Цел – (…) 

4. Срокът на усвояване е до (…)г.  

5. Погасяване: (…) 

6. Годишен лихвен процент за съответен период на олихвяване: (…) 

7. Годишен лихвен процент, начисляван върху редовна главница (редовен дълг) 

– в рамките на всеки период на олихвяване: (…). 

6. Лихвен процент при просрочие: формира се като сбор от приложимия към 

датата на просрочие размер на годишния лихвен процент за редовен дълг и надбавка за 

просрочие от (…). 

7. Фиксиран лихвен процент, начисляван върху наличния кредит, при просрочие 

на лихва или главница и/или лихва, едновременно с лихвата за редовен дълг и лихвата 

за просрочен дълг: (…). 

8. Годишна комисиона: (…). 

9. Комисиона за ангажимент: (…). 

10. Краен срок за издължаване (погасяване на главницата): (…) г.  

11. Обезпечения: 

(…) 

12. Допълнителни условия за усвояване: (…) 

За срока на действие на договора до окончателното погасяване на вземанията на 

кредитора по него, промяна в структурата и/или собствеността на капитала на 

кредитополучателя е допустима само след писмено съгласие от страна на банката. (…) 

Във връзка с представения Проект на Договор (…), „Овергаз Инк.“ АД е 

представило проект на Договор за (…), както и проект на Договор за (…), както 

следва: 

Проект на Договор за особен залог върху движими вещи – СМЦ и незавършено 

производство: 

Проектът на договор за (…) има за цел обезпечаване на вземанията (главница, 

лихви, такси, комисиони и всички разноски) на заложния кредитор – (…), произтичащи 

от договора (…). и предмет – (…) 

Проектът на договор за (…) има за цел (…) 



 

5 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

Във връзка с представените проекти на (…) дружеството е предвидило график 

за усвояване и погасяване при максимално усвоен размер на (…) както следва: 
Таблица № 2 

Период III тримесечие на 2022 г. IV тримесечие на 2022 г. I. тримесечие на 2023 г. 

Усвояване 
(хил. лв.) 

(…) (…) (…) 

Плащания по главница 
(хил. лв.) 

(…) (…) (…) 

Плащания по лихви 
(хил. лв.) 

(…) (…) (…) 

Плащания на банкови 

такси 
(хил. лв.) 

(…) (…) (…) 

Общо плащания 
(…) (…) (…) 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на 

разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, 

предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НЛДЕ, КЕВР дава разрешение за 

извършване на: учредяване на залог, включително особен залог, върху имущество, с 

което се осъществява лицензионна дейност, както и на сделки на стойност повече от 10 

на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов 

отчет.  

В конкретния случай, сделката (…) в размер (…) лв. е сделка на стойност (…)на 

сто, съответно (…) в размер (…) лв. е сделка на стойност (…) на сто, от активите на 

лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет. Сделките за 

учредяване на (…), следва да бъдат разгледани по реда на чл. 53, ал. 5 от ЗЕ. В тази 

връзка, на основание от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ, КЕВР следва да извърши 

преценка дали сключването на тези сделки водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, 

или до нарушаване на съществени условия за осъществяване на лицензионната 

дейност, включително принципите по чл. 23 от ЗЕ. Тази преценка се обосновава на 

резултатите от извършен анализ на финансовото състояние на дружеството на база 

одитирания годишен финансов отчет за 2021 г., като резултатите от този анализ са, 

както следва:  

„Овергаз Инк.” АД отчита загуба в размер на 1190 хил. лв. за 2021 г. Общите 

приходи от дейността на дружеството са 69 182 хил. лв. за 2021 г. Общите разходи са 

69 593 хил. лв. за 2021 г. Общата сума на активите на дружеството за 2021 г. e 197 703 

хил. лв. Нетекущите активи за 2021 г. са 127 960 хил. лв. Текущите активи са 69 743 

хил. лв. за 2021 г. Основният капитал е в размер на 50 000 хил. лв. Собственият капитал 

за 2021 г. е в размер на 107 513 хил. лв. Нетекущите пасиви са 8570 хил. лв. за 2021 г. 

Текущите пасиви за 2021 г. са 81 620 хил. лв.  

От представените парични потоци за 2021 г. е видно, че паричните наличности 

са с положителни стойности. Паричните постъпления са от клиенти и други дебитори, 

от депозити на свързани предприятия, получени дивиденти, постъпления от обратно 

изкупени дялове в асоциирани предприятия и от получени заеми. Плащания са 

извършвани към доставчици и други кредитори, трудови възнаграждения и осигуровки, 

за покупка на дълготрайни активи, за обратно изкупуване на акции, по заеми и лихви.  

Показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството въз 

основа на отчетните данни са както следва: 
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Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

(Собствен капитал/Дълготрайни активи) е със стойност 0,84 за 2021 г. Това означава, 

че дружеството може да е имало затруднения при инвестиране със свободен собствен 

капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност 

(Краткотрайни активи/Краткотрайни пасиви) е 0,85 за 2021 г., което означава, че 

дружеството може да не е имало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване 

на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност (Собствен 

капитал/(Дълготрайни пасиви + Краткотрайни пасиви)), който показва степента на 

независимост от ползване на привлечени средства е 1,19 за 2021 г., което показва, че 

дружеството не е имало затруднения при покриване със собствени средства на 

задължения си. Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база 

обща балансова структура, финансово-икономическо състояние на „Овергаз Инк.” АД 

за 2021 г. може да се определи като добро.  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1035 от 28.06.2021 г. дружеството е представило 

справка за (…) 

Общият размер на кредитите на дружеството, включително и разглежданите 

(…), представлява (…) от активите на „Овергаз Инк.“ АД, съгласно одитирания 

годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. 

Заявителят е представил план за приходи и разходи, както и прогнозни парични 

потоци за периода на кредита, служещи за преценка на възможностите на „Овергаз 

Инк.” АД да генерира парични средства за покриване на разходите по договорите за 

кредит. От анализа на прогнозните отчети, е видно следното: 

За периода, включващ трето и четвърто тримесечие на 2022 г. и първо 

тримесечие на 2023 г., общият размер на прогнозираните приходи е (…) хил. лв., а 

приходите от продажба на природен газ са в размер на (…) хил. лв. Очакваните 

приходи по тримесечия са следните: III тримесечие на 2022 г. са (…) хил. лв., като от 

продажба на природен газ в размер на (…) хил. лв., IV тримесечие на 2022 г. са (…) 

хил. лв., като от продажба на природен газ са (…) хил. лв. и I тримесечие на 2023 г. са 

(…) хил. лв., като от продажба на природен газ са (…) хил. лв. 

Общият размер на прогнозираните разходи за периода е в размер на (…) хил. лв. 

Очакваните разходи за дейността по тримесечия са следните: III тримесечие на 2022 г. 

(…) хил. лв.; IV тримесечие на 2022 г. (…) хил. лв. и I тримесечие на 2023 г. (…) хил. 

лв. Дружеството прогнозира обща нетна печалба за периода в размер на (…) хил. лв., 

като по тримесечия е, както следва: III тримесечие на 2022 г. (…) хил. лв.; IV 

тримесечие на 2022 г. (…) хил. лв. и за I тримесечие на 2023 г. печалба в размер на (…) 

хил. лв. 

„Овергаз Инк.” АД е представило прогнозни парични потоци, посочени по 

периоди в таблицата, както следва: 
Таблица № 3 

Параметри 
III трим. 2022 г. 

(хил. лв.) 

IV трим. 2022 г. (хил. 

лв.) 
I трим. 2023 г. (хил. лв.) 

Нетен паричен поток от оперативна дейност 
(…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 
(…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от финансова дейност 
(…) (…) (…) 

Нетно увеличение (намаление) на паричните 

средства и еквиваленти през периода 

(…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в началото на 

периода 

(…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в края на 

периода 

(…) (…) (…) 
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От представените прогнозни парични потоци КЕВР установи, че при така 

заложените параметри и допускания, прогнозираните парични наличности са с 

положителни стойности в края на всеки от периодите и показват, че „Овергаз Инк.” АД 

ще притежава възможности да генерира достатъчно парични средства и ще разполага с 

необходимия паричен ресурс за покриване на плащанията по действащия и по 

предстоящите за сключване договори за банкови кредити, както и да изпълнява 

лицензионните си задължения.  

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Димитров. В Комисията са получени заявления от „Овергаз Инк.” 

АД, с искане за издаване на разрешение за извършване на следните сделки: 

- Договор за (…) между (…) и „Овергаз Инк.“ АД в размер до (…) лв.;  

- Договор за (…) между (…) и „Овергаз Инк.“ АД в размер до (…) лв., както и 

договори (…); 

- Договор за (…) 

- Договор за (…) 

- Два договора за (…).  

„Овергаз Инк.” АД е аргументирало необходимостта от сключването на тези 

договори за (…) с това, че следва да (…)В доклада са посочени конкретните параметри 

по договорите, в т.ч срокът на усвояване, погасяване, годишните лихвени проценти, 

лихвен процент при просрочие, фиксиран лихвен процент, годишна комисиона и краен 

срок за издължаване. 

Сделките за които „Овергаз Инк.” АД иска разрешение попадат в обхвата на 

Закона за енергетиката: чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 52, както и в Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Това са сделки, които водят и могат да 

доведат до застрашаване на снабдяването, сделки с повече от 10% от активите на 

дружеството, включително и сделки за особени залози. 

От представената информация от „Овергаз Инк.“ АД става ясно, че датите на 

падежите са определени така, че (…)  

„Овергаз Инк.” АД е посочило и информация по предишни негови задължения 

за кредит с (…), като остатъкът по този кредит към (…)г. е в размер на (…) евро.  

В доклада е изчислен процентът на (…) предмет на настоящият доклад и за 

които се иска разрешение, както и на предишното задължение на „Овергаз Мрежи“ АД, 

като процентът от тези три сделки е (…)% от активите на „Овергаз Инк.“ АД. 

В доклада е извършен анализ на финансово-икономическото състояние на 

„Овергаз Инк.” АД на база одитирания годишен финансов отчет за 2021 г., при което е 

установено, че състоянието на „Овергаз Инк.” АД за 2021 г. може да се определи като 

добро. Работната група предлага в доклада (…) да бъдат разрешени на дружеството. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 2 и чл. 

53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната 

група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да обсъди и вземе 

следните решения: 

1.Да приеме настоящия доклад; 

2.Да даде разрешение на „Овергаз Инк.“ АД да сключи исканите сделки. 

М. Димитров каза, че иска да отбележи нещо по отношение на търговската 

тайна. Работната група счита конкретните параметри по договорите за кредити за 

търговска тайна, която следва да бъде заличена, както и параметрите по договорите – 

лихвените проценти. Работната група счита, че количеството, което ще се закупи чрез 
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кредитите също следва да бъде заличено. М. Димитров отбеляза, че това е по 

отношение на търговската тайна, която работната група предлага да се заличи в 

настоящото производство. 

С. Тодоров отбеляза, че за първи път при докладване в сектор „Природен газ“ му 

е станало ясно всичко и е свършена добра работа.  

С. Тодоров помоли М. Димитров да допълни доклада с предложената 

допълнителна т. 3, както и да прочете диспозитива на предложения проект на решение. 

М. Димитров каза, че работната група предлага докладът да се допълни с т. 3, 

която да гласи, че информацията, свързана с търговска тайна следва да бъде заличена в 

настоящата преписка и в проекта на решение преди публикуването. М. Димитров каза, 

че в проекта на решение работната група предлага следното: 

М. Димитров прочете диспозитива на проекта на решение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 2 и чл. 

53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Разрешава на „Овергаз Инк.“ АД да сключи: 

1. Договор за (…).; 

2. Договор за (…) 

3. Договор за (…) 

4. Договор за (…) 

5. Договор за (…) 

6. Договор за (…) 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада и проекта на решение.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 2 и чл. 

53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1607 от 04.07.2022 г. относно заявления с вх. № 

Е-ЗЛР-Р-1034 от 03.06.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-1035 от 03.06.2022 г. от „Овергаз 

Инк.” АД на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 

92, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г., с искане за издаване на разрешение 

за извършване на сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта 

съгласно последния одитиран годишен финансов отчет и учредяване на залог, 

включително особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна 

дейност. 

II. Разрешава на „Овергаз Инк.“ АД да сключи: 

1. Договор за (…) 

2. Договор за (…) 

3. Договор за (…) 
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4. Договор за (…) 

5. Договор за (…) 

6. Договор за (…) 
 

В заседанието по точка първа участват председателят на Комисията Станислав 

Тодоров и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Станислав Тодоров – за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за, Пенка Трендафилова - за), 

от които два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1607 от 04.07.2022 г. и Решение на КЕВР № 399 от 

06.07.2022 г.  относно заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-1034 от 03.06.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-

Р-1035 от 03.06.2022 г. от „Овергаз Инк.” АД на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, 

ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г., с 

искане за издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност повече от 10 на 

сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет 

и учредяване на залог, включително (…) 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

.................................................                          СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 А. Йорданов 

 

................................................. 

 Б. Голубарев     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................      ИСКРА СТАЙКОВА 

 Д. Кочков       

         

.................................................               

 П. Трендафилова 

 

      
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 

  


