ТОЧКА 17
Вземане на решение за промяна предмета на дейност на дружеството
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД (с предишно наименование ЧЕЗ Разпределение България
АД) притежава лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия. Лицензията
е за срок от 35 години.
Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база за енергийния сектор в
България, регламентирана със Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ), подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, Закон за публично предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК), Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК),
Закон за устройство на територията (ЗУТ), както и в съответствие с действащото законодателство в
Република България.
Предложените измененията във вписания Предмет на дейност на Дружеството са редакционни и целят
изчистване на използваната терминология и прецизиране на записа в съответствие с притежаваната от
Дружеството лицензия и актуалната нормативна уредба.
Съгласно чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството, Общото
събрание на Дружеството е компетентно да прави изменения и допълнения в устава.
Проект на решение:
„Общото събрание, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Устава на
Дружеството променя предмета на дейност на дружеството, както следва:
Дружеството има следния предмет на дейност:
Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от
електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи
за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането й до потребителите,
присъединени към Електроразпределителната мрежа на Дружеството (“ЕРМ”) на територията, на
която извършва своята дейност при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване
на разпределителна дейност на определената територия.
На територията, обхваната от ЕРМ, Дружеството осигурява:
•
ЕРМ;

разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към

•

управление на ЕРМ;

•

поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания;

•
развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и
прогнозите за изменение на електропотреблението в региона;
•

поддържане и развитие на спомагателни мрежи;

•

непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия;

•

други услуги за потребителите, свързани с разпределението на електрическата енергия.
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