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П Р О Т О К О Л 
 

№ 48 
  

София, 16.03.2016 година 

 
 

Днес, 16.03.2016 от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.д-р 

Иван Н. Иванов. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право 

на глас).  

 

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция «Правна», Р. 

Тахир – началник на отдел "Ценово регулиране и лицензии – природен газ" и експерти от 

КЕВР. 
 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„Черноморска технологична компания” АД и „Рила газ” ЕАД са уведомени за 

провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Р-83/09.03.2016 г. и изпращат 

свои представители. На заседанието се явиха: 

 г-н Масимо Бонато – изпълнителен директор; 

 г-н Франческо Калегари – представител на акционера АЧЕ Газ; 

 г-жа Анжела Аршинкова – адвокат; 

 г-жа Венета Райкова – директор „Маркетинг и продажби“; 

 г-н Дамян Пейчев – мениджър Инвестиционни проекти.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Р-83 от 03.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания” АД и „Рила газ” ЕАД за 

издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на „Рила газ” ЕАД в 

„Черноморска технологична компания” АД (приемащо дружество). Докладът е приет с 

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол № 44/09.03.2016 г. и публикуван 

на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Черноморска технологична компания” 

АД запознати ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

М. Бонато: 

Ние се запознахме детайлно с доклада на Комисията. Анализирахме доклада и се 

съгласяваме напълно с него. Бих искал да използвам възможността да благодаря на 
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Комисията. Искам специално да изразя своите благодарности на икономическата и 

юридическата дирекции, защото работихме доста добре и в тясно сътрудничество и 

успяхме да финализираме тази комплексна и доста трудна процедура в кратки срокове, да 

финализираме нещата успешно. Като изпълнителен директор на „Черноморска 

технологична компания” АД и „Рила газ” ЕАД искам да потвърдя и още веднъж да заявя, че 

ще дадем най-доброто от себе си, така че да отговорим на очакванията на нашите клиенти и 

съответно да направим всичко възможно, така че да развиваме по най-добрия начин 

дейността си в България. Както имаме опита в регионите Добруджа и Мизия, ще направим 

същото и за останалите територии. 

 

И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Бонато. В хода на изказването си Вие заявихте, че подкрепяте 

доклада. Именно по този повод Вие благодарихте на работната група. Съгласен сте с 

изводите в доклада?  

 

М. Бонато: 

Да. 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

Е. Маринова:  

Във връзка с това производство бихме искали да потвърдим, че не са налице нови 

факти и обстоятелства, които да променят констатациите и изводите, които вече са 

разгледани в доклада. 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са 

изяснени пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на 

КЕВР и на нейната администрация 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 18.03.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 03.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания” 

АД и „Рила газ” ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез 

вливане на „Рила газ” ЕАД в „Черноморска технологична компания” АД (приемащо 

дружество). 

2. На дружествата да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР- Р-83/09.03.2016 г. 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 


