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П Р О Т О К О Л 
 

София, 30.06.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката  

 

Днес, 30.06.2021 г. от 10:03 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в пълен 

състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъства Ю. Митев – директор на дирекция „Обща 

администрация“. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 126/25.06.2021 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от 

Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни 

предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 

Докладът и проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката е изготвен от работна група в 

състав: Елена Маринова; Пламен Младеновски; Агапина Иванова; Юлиян Митев; 

Радослав Наков; Грета Дечева; Юлиан Стоянов; Мария Ценкова; Деница Лефтерова; 

Светослава Маринова; Рада Башлиева. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 

8, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и 

социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно 

предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила 

заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за 

дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания 

(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16:00 часа на 29.06.2021 г.) и чрез 

програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 16:00 

часа на 29.06.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-315/25.06.2021 г. като заинтересовани лица са 
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поканени МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН 

ОПЕРАТОР“ ЕАД, БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, БЪЛГАРСКА БРАНШОВА 

КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ, „БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ 

ЕАД, АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ, 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ, 

БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ, АСОЦИАЦИЯТА НА ТЪРГОВЦИТЕ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД, „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, 

„БУЛГАРГАЗ” ЕАД, „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД и НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА 

ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН 

ОПЕРАТОР“ ЕАД, БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА 

НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ, „БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ ЕАД, 

АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА 

ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА 

ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 

ПАЛАТА, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ, БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ, 

АСОЦИАЦИЯТА НА ТЪРГОВЦИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И 

ВОДОРОД, „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД и НЕЗАВИСИМА 

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ не са заявили 

дистанционно участие в общественото обсъждане. 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили:  

• г-н Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките" в „Булгаргаз” ЕАД; 

• г-жа Людмила Витанова - ръководител отдел "Цени, пазарни анализи и 

ценообразуване" в „Булгаргаз” ЕАД; 

• г-н Кирил Димитров - началник управление "Финанси" в „Булгаргаз” ЕАД; 

• г-жа Лилия Иванова - ръководител отдел "Счетоводство" в „Булгаргаз” ЕАД; 

• г-н Иво Андреев - ръководител отдел "Правно" в „Булгаргаз” ЕАД; 

• г-н Румяна Петрова - гл. юрисконсулт в отдел "Правно" в „Булгаргаз” ЕАД. 

  

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

 В съответствие с правилата за провеждане на общественото обсъждане, ще прочета 

организациите и физически лица, които са заявили участие в общественото обсъждане. От 

поканените институции единствено дружеството „Булгаргаз” ЕАД е заявило участие, като 

за участие в общественото обсъждане са подадени имената на следните служители на 

„Булгаргаз” ЕАД: Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките"; Людмила Витанова - ръководител отдел "Цени, пазарни анализи и 

ценообразуване"; Кирил Димитров - началник управление "Финанси"; Лилия Иванова - 

ръководител отдел "Счетоводство"; Иво Андреев - ръководител отдел "Правен" и Румяна 

Петрова - гл. юрисконсулт в отдел "Правен". Няма други заявили участие в общественото 

обсъждане. При това положение, моля да се осъществи връзка със заявените участници от 

„Булгаргаз” ЕАД. 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз” ЕАД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  
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Иво Андреев - ръководител отдел "Правно" в „Булгаргаз” ЕАД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте! Вие сте в контражур, поради което не мога да разпозная лицата Ви, но 

при всички положения Ви поздравявам всички участници, ако сте на линия тези, които аз 

изброих, съгласно Вашата заявка на „Булгаргаз” ЕАД. Моля да се представите и след това 

да представите пред Комисията за енергийно и водно регулиране становището на 

дружеството, на „Булгаргаз” ЕАД, относно проект на Наредба за изменение и допълнение 

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

Заповядайте! 

 

Иво Андреев - ръководител отдел "Правно" в „Булгаргаз” ЕАД: 

Здравейте, уважаема Комисия, от страна на „Булгаргаз” становището ще представя 

аз, Иво Андреев - ръководител отдел "Правно", г-н Марин Филиповски, който е началник 

на оперативния отдел, г-жа Людмила Витанова, която е лицензионния отдел и 

ценообразуване и г-жа Румяна Петрова, която е главен юрисконсулт на дружеството. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Заповядайте г-н Андреев. 

 

Иво Андреев - ръководител отдел "Правно" в „Булгаргаз” ЕАД: 

Нашето становище ще бъде кратко. „Булгаргаз” ЕАД адмирира въведения 

лицензионен режим на дейността „търговия с природен газ“ по подобие на другите 

държави в региона, като дружеството подкрепя направените предложения за промени в 

Наредбата, с които се обезпечава служебното събиране от администрацията на КЕВР на 

данни, които са публични и са отразени по партиди на дружествата в Търговския 

регистър. „Булгаргаз” ЕАД си запазва правото да даде писмено становище в определения 

срок, така че ще бъде депозирано в 14-дневния срок, считано от общественото обсъждане. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Андреев. Един въпрос. Становището, което Вие изразихте, е 

предполагам становище на всичките участници от страна на „Булгаргаз” ЕАД в днешното 

обществено обсъждане? 

 

Иво Андреев - ръководител отдел "Правно" в „Булгаргаз” ЕАД: 

Точно така. Това е становището на „Булгаргаз” ЕАД, като отделно писменото 

становище, което ще депозираме в определения срок, също ще е от името на дружеството. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много, Вие знаете, а и аз съм длъжен това да го обявя, че имате 

възможност в 14-дневен срок да представите писмено становище. Ще бъдем, разбира се, 

доволни, ако писменото становище бъде представено по-скоро, за да се даде възможност 

на работната група своевременно да се запознае с него и да го отчете във финалните 

документи. 

 

Иво Андреев - ръководител отдел "Правно" в „Булгаргаз” ЕАД: 

Благодарим Ви за дадената възможност. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Колеги, преди да закрием заседанието, защото няма други участници, 

включително и към момента няма други заявени. Заповядайте! Г-н Александър Йорданов 
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има думата. Моля, представителите на „Булгаргаз”, ако е възможно да проследят 

заседанието до края. 

 

А. Йорданов: 

Те най-вероятно го следят, г-н Председател. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Много добре. 

 

А. Йорданов: 

Благодаря Ви за думата. Ползвам повода за това изказване от началото на 

становището, което „Булгаргаз” изрази и се възползвам да им припомня, че те също 

следва да се лицензират като търговец на природен газ, във всички случаи, в които 

действат извън качеството на обществен доставчик. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. 

 

А. Йорданов: 

Благодаря! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Съвсем удачно напомняне, че освен в качеството на обществен доставчик, каквито 

функции изпълнява в момента „Булгаргаз”, той, разбира се, има и правното основание да 

търгува с природен газ и трябва в този случай да се лицензира, като търговец на природен 

газ. 

А. Йорданов: 

Може ли само да допълня? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, заповядайте. 

 

А. Йорданов: 

Може би, най-големия обем от търговия, която реализира „Булгаргаз”, е по 

двустранни договори. Респективно това автоматично налага задължението на „Булгаргаз” 

да се снабди с необходимата лицензия за търговия с природен газ. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. Благодаря Ви, г-н Йорданов. Тук би трябвало да има и представители на 

работната група, защото към тях, г-н Митев, Вие ги представлявате, имам въпрос. Има ли 

нови факти, данни и обстоятелства, които трябва да бъдат отчетени да края, до решението, 

което ще приеме Комисията за енергийно и водно регулиране? 

 

Ю. Митев – директор на дирекция „Обща администрация“: 

Нямаме нови факти, данни и обстоятелства. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Колеги, освен изказването на г-н Йорданов, което чухме, имате ли Вие 

някакви други изказвания или въпроси? Ако няма, първо, обявявам отново, че срокът за 

подаване на писмени становища е 14-дневен след провеждане на общественото обсъждане 

и второ, насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение, 

за 22.07.2021 г. Благодаря на участниците в заседанието от „Булгаргаз” ЕАД. Пожелавам 
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от името на Комисията успешен ден на тях, колеги, закривам първото ни публично 

заседание за деня. 

 
Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-315/25.06.2021 г. - покана до заинтересованите 

лица относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.  
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  

      

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова)                                                 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

 
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


