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Препис – извлечение  

 

от Протокол № 1/30.05.2018 г. от заседанието на конкурсната комисия за провеждане на конкурсна 

процедура за заемане на длъжността началник на отдел „Контрол и решаване на спорове-природен 

газ”, дирекция „Природен газ“ при Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 

 

СПИСЪК 
 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 

ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ-

ПРИРОДЕН ГАЗ”, ДИРЕКЦИЯ „ПРИРОДЕН ГАЗ“ ПРИ КЕВР 

 

Съгласно чл. 20, във връзка с чл. 21, чл. 24, т. 1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите 

за държавни служители  
 

А. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия 

1. Ромен Томов Кишкин 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.06.2018 г. от 10:00 часа 

в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, град София, бул. „Княз Дондуков” 

№ 8-10, етаж 5. Същия ден ще се проведе и интервюто с кандидатите, успешно издържали теста. 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на 

изпита. 

 

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1. Милена Петрова Атанасова 
Представените документи не удостоверяват наличие 

на професионален опит или ранг. 

 

 

Източници за подготовка: 

1. Закон за администрацията; 

2.  Закон за държавния служител; 

3. Закон за енергетиката; 

4. Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката; 

5. Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация;  

6. Правила за търговия с природен газ; 

7. Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните 

мрежи; 
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8. Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и 

за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ; 

9. Методика за осъществяване на контролните правомощия на държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране по закона за енергетиката и закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги;  

10. Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за 

отмяна на Директива 2003/55/ЕО;  

11. Регламент (ЕО) № 715/2009 от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до 

газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005;  

12. Регламент (ЕС) № 312/2014 от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за 

балансиране на газопреносните мрежи.  

 

 

04.06.2018 г.   Председател на конкурсната комисия:………/п/…...…….... 

                                                                                                                                    А. Иванова 

 


