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ПРОТОКОЛ
№ 238
София, 08.09.2022 година
Днес, 08.09.2022 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой
Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев – за главен секретар
(Съгласно Заповед № 958/31.08.2022 г.) (без право на глас).
На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и
пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.
Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на
Комисията.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че има
кворум и не са налице правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 233 от 02.09.2022 г., т. 1, е осигурена и
възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна
по преписката лицата, представляващи „Болкан Ютилитис“ АД, за присъствено или
виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Болкан Ютилитис“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1050/02.09.2022 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:

г-н Тони Баев – изпълнителен директор.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-1835 от 25.08.2022 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1050 от 27.06.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД с
искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Милен Димитров, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Хриси Йорданова, Людмила Ненова, Александра
Димитрова, Рада Башлиева и Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg
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закрито заседание по т. 1 от Протокол № 233 от 02.09.2022 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Баев, обръщам се към Вас с предложение да представите позицията на
ръководеното от Вас дружество относно доклада, който изготви работната група на
Комисията. Слушаме Ви.
Тони Баев – изпълнителен директор:
„Болкан Ютилитис“ АД кандидатства за придобиване на лицензия за търговия с
природен газ. Дружеството и свързаните с него акционери имат опит в този бизнес,
дългогодишен. „Болкан Ютилитис“ АД през основния си акционер е разработил доста
проекти в тази сфера, включително проекта за газов интерконектор между Гърция и
Северна Македония. Основният акционер на дружеството има и лиценз за търговия с
природен газ, тридесетгодишен, в Гърция. Фирмата има регистрации (основният
акционер) в САЩ, Турция, освен това е и собственик на Топлофикация Скопие. Така че
по линия на Топлофикация Скопие в региона доставяме природен газ в продължение на
15 г. вече почти.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Баев. Вие представихте дружеството. Може ли все пак да кажете
одобрявате ли или имате забележки към изготвения доклад?
Тони Баев – изпълнителен директор:
Не, нямам забележки.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Нямате забележка. Колеги, Вие чухте изказването на г-н Баев. Обръщам се към
Вас. Имате ли въпроси към г-н Баев, като изпълнителен директор на „Болкан Ютилитис“
АД? Не виждам. Тогава, преди да закрия заседанието, г-н Баев, за Ваша информация, но
също, разбира се, за колегите от Комисията, насрочвам закрито заседание, на което
Комисията ще се произнесе с решение по заявлението на „Болкан Ютилитис“ АД за
издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, за
15.09.2022 г. Незабавно след това ще бъдете уведомен, за да получите документа,
лицензията.
Благодаря Ви за участието и Ви желая хубав ден.
Тони Баев – изпълнителен директор:
Желая Ви успешен ден.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, и на Вас.
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 15.09.2022 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1050 от 27.06.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД с искане за
издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1050/02.09.2022 г. до „Болкан
Ютилитис“ АД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
А. Йорданов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.................................................
Б. Голубарев
.................................................
Д. Кочков
.................................................
П. Трендафилова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ЮЛИЯН МИТЕВ
(Съгласно Заповед № 958/31.08.2022 г.)

Протоколирал:
А. Фикова - главен експерт
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