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Р Е Ш Е Н И Е 
                                                        
                                                             № И4-Л-164 
                                                            от 28.05.2009 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 28.05.2009 г., като разгледа доклад с вх. Е-ДК-
219/28.05.2009 г. относно подадено заявление с Вх. Е-ЗЛР-ПД-26/27.05.2009 г. от 
„Овергаз Юг” АД за изменение на лицензия № Л-164-08/17.12.2004 г. за извършване 
на дейността „разпределение на природен газ” на територията на общините 
Асеновград, Пазарджик, Пещера и Първомай, издадена на „Газоснабдяване 
Асеновград” АД, поради промяна на наименованието на лицензианта - от 
„Газоснабдяване Асеновград” АД на „Овергаз Юг” АД и събраните данни и 
доказателства, установи следното: 
 

Със заявление с Вх. Е-ЗЛР-ПД-26/27.05.2009 г. „Овергаз Юг” АД е поискало 
преиздаване на лицензия № Л-164-08/17.12.2004 г. за извършване на дейността 
„разпределение на природен газ” на територията на общините Асеновград, Пазарджик, 
Пещера и Първомай, издадена на „Газоснабдяване Асеновград” АД, като бъде 
променено наименованието на дружеството от „Газоснабдяване Асеновград” АД на 
„Овергаз Юг” АД. Заявлението е подадено от изпълнителният директор на дружеството 
Деян Георгиев Калайджиев, като към него са приложени Удостоверение с изх. № 
20090316130710/16.03.2009 г. на Агенция по вписванията и изходящ бюджетен превод 
до ОББ от 22.05.2009 г., с който се удостоверява платената такса за разглеждане на 
заявление за изменение на лицензията, в размер на 1 000 лв. Във връзка с представеното 
удостоверение и посочен ЕИК, се установи, че в Търговския регистър е вписана такава 
промяна в наименованието на дружеството от „Газоснабдяване Асеновград” АД на 
„Овергаз Юг” АД, както и обстоятелството, че дружеството се представлява от Деян 
Георгиев Калайджиев. С оглед на това, подаденото заявление отговаря на изискванията 
на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 
/НЛДЕ/. 

С Решение № Л-164/17.12.2004 г. ДКЕВР е издала на „Газоснабдяване 
Асеновград” АД лицензия № Л-164-08/17.12.2004 г. за извършване на дейността 
„разпределение на природен газ” и лицензия № Л-164-12/17.12.2004 г. за извършване на 
дейността „обществено снабдяване с природен газ” за територията на община 
Асеновград. С решение № И2-Л-164/15.12.2008 г. ДКЕВР е разрешила преобразуване 
чрез вливане в „Газоснабдяване Асеновград” АД на издадените лицензии територията 
на общините Пещера, и Първомай.  

Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ, лицензията съдържа наименованието на 
лицензианта. Видно от чл. 58, ал. 2 от този нормативен акт, производство за изменение 
и/или допълнение на лицензия се образува по инициатива на комисията с решение или 
по искане на лицензианта. От друга страна, чл. 59, ал. 1 от НЛДЕ изчерпателно посочва 
случаите, при които лицензията се изменя или допълва по инициатива на комисията, 
като промяната на наименованието на лицензианта не е в изброените от тази норма 
хипотези. Също така, съгласно чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложенията 
по ал. 2, т. 3 - 8 от този член, не се счита за изменение на лицензията, но в изброените 
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приложения, наименованието на лицензианта не е включено. С оглед визираните 
разпоредби на чл. 59, ал. 1 и чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ и по аргумент на противното, при 
промяна на наименованието на лицензианта производство по изменението на 
лицензията следва да се образува само по негово искане. 

От техническа страна, изменението на лицензията поради промяна в 
наименованието на дружеството няма да доведе до промяна в условията на издадената 
лицензия. В тази връзка ДКЕВР счита, че открито заседание не следва да се провежда. 

 
          Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от 
Закона за енергетиката, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 4 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

изменя Лицензия № Л-164-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на 
природен газ”, издадена на „Газоснабдяване Асеновград” АД, вписано в регистъра на 
Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 115153647, 
със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община 
Асеновград, град Асеновград 4230, пл. „Академик Николай Хайтов” № 10 А, по 
отношение наименованието на лицензианта, като го променя  на „Овергаз Юг” АД.  

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 


