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П Р О Т О К О Л 

 

№ 164 
 

София, 22.07.2020 година 

 

Днес, 22.07.2020 г. от 10:07 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас).  

На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р. 

Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

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, както и решение на КЕВР по Протокол № 78 от 

10.04.2020 г., т. 1, 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 лицата, 

представляващи „Булгартрансгаз“ ЕАД, за пряко и виртуално участие в откритото 

заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-15-45-35/16.07.2020 г.  

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са заявили: 

 г-н Данаил Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“;  

 г-жа Боряна Брънгова - старши юрисконсулт; 

 г-н Валери Петров - ръководител отдел „Съхранение на природен газ“. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-599  от 08.07.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-45-35 от 17.03.2020 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

одобряване на бизнес план за развитие на дейността „съхранение на природен газ в 

съоръжение за съхранение“ за периода 2020 – 2024 г. 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, 

Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, е приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по т. 2 от Протокол № 161/16.07.2020 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моля за връзка с представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД.  
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Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Диков, мисля, че с Вас разговарям. Моля Ви, изразете Вашето 

становище по доклада, който е изготвен въз основа на заявлението Ви за одобряване на 

бизнес план за развитие на дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за 

съхранение“ за периода 2020 – 2024 г. Слушаме Ви. 

 

Данаил Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“: 

Уважаема Комисия, уважаеми г-н Председател, разгледахме внимателно доклада. 

Приемаме изводите. Нямаме забележки към него. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Диков. Колеги, Вие има ли въпроси към заявителя? Не виждам. В 

такъв случай, благодаря Ви за участието, г-н Диков, и едновременно с това искам да 

оповестя, че закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение, ще се проведе 

на 13.08.2020 г.  

 

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 : 

 

Насрочва закрито заседание на 13.08.2020 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-15-45-35 от 17.03.2020 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на 

бизнес план за развитие на дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за 

съхранение“ за периода 2020 – 2024 г. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-35/16.07.2020 г. до 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

.................................................     Р. ТОТКОВА 

 

 (Е. Харитонова) 

 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


