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П Р О Т О К О Л 
 

№ 108 
 

София, 27.05.2020 година 

 

Днес, 27.05.2020 г. от 10:00 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 Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, 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“ и 

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

 

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 „Булгаргаз” ЕАД, за дистанционно участие в откритото заседание чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

„Булгаргаз” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-20-28/18.05.2020 г.  

 

Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

 

 г-н Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД; 

 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД; 

 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт на „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-386 от 13.05.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-28#2 от  11.05.2020 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за 

утвърждаване на цена за месец юни на 2020 г., по която общественият доставчик ще 

продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия 

за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Красимира Лазарова, Сирма Денчева, 
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Ренета Николова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 

от Протокол № 102/18.05.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

С оглед на продължаващата епидемиологична обстановка в страната, заседанието, 

както беше и предишното по поредното ценово решение за природния газ, ще се проведе 

неприсъствено. Заявителят, „Булгаргаз” ЕАД, ще представи своята позиция по изготвения 

доклад чрез програмата за съобщения Skype. Участници, заявени от дружеството 

„Булгаргаз” ЕАД, са съответно: г-н Николай Павлов – изпълнителен директор на 

„Булгаргаз” ЕАД и г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и 

търговия с природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД. 

Моля да се осъществи връзка по програмата за съобщения Skype с представителите 

на „Булгаргаз” ЕАД.  

 

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

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

А. Славова – главен юрисконсулт на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

  Моля да изразите позицията на „Булгаргаз” ЕАД по предоставения Ви доклад, 

изготвен от работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране по повод на 

заявлението от Ваша страна за утвърждаване на цена за м. юни 2020 г., по която 

общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители на природен 

газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна 

енергия. Заповядайте. 

 

И. Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД: 

Благодаря, г-н Иванов.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заповядайте г-н Иванов, слушаме Ви. 

 

И. Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД: 

Г-н Павлов няма възможност да участва в днешното заседание, поради възникнали 

допълнителни ангажименти, за което моля да бъде извинен. Запознати сме с доклада на 

работната група, нямаме забележки, ще предоставим необходимата Ви допълнителна 

информация за утвърждаване цената за м. юни до 09:30 часа на 01 юни.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Иванов. Вероятно вече са получили писмото от наша страна по 

този повод. Очакваме наистина на 01 юни до 9:30 ч. сутринта информация, която ни е 

необходима за решението, с което трябва да се произнесем в ранния следобед на 01 юни. 

Работната група, чухте, няма забележки от страна на заявителя по повод на изготвения 

доклад.  

Работната група, има ли нещо, което би желала да съобщи в рамките на откритото 

заседание? Не.  

Колеги от Комисията, а Вие имате ли въпроси към заявителя или към работната 

група? Не виждам. В такъв случай, преди да закрия заседанието, първо, съобщавам, че 

срокът за представяне на становище от страна на „Булгаргаз” ЕАД изтича в 17:00 ч. на 
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28.05.2020 г. Касае се, ако „Булгаргаз” ЕАД желае да представи писмено становище, а 

закрито заседание на Комисията, на което ще се произнесе в специализиран състав 

„Енергетика“ с решение относно цената на природния газ за м. юни, ще се проведе на 

01.06.2020 г. от 13:00 ч.  

Благодаря за участието на представителите на „Булгаргаз” ЕАД. 

 

А. Славова – главен юрисконсулт на „Булгаргаз“ ЕАД 

Благодарим и лека работа. 

 

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 01.06.2020 г. от 13:00 ч. за вземане на решение 

относно заявление с вх. № Е-15-20-28#2 от  11.05.2020 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец юни на 2020 г., по която общественият доставчик ще 

продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия 

за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-28/18.05.2020 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

      

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 
 Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


