ПРОТОКОЛ
№ 117
София, 16.06.2021 година
Днес, 16.06.2021 г. от 10:10 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 Георги Добрев, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „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.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел
ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на
прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на
обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите
заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява виртуално участие на
заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение
на страните в административните производства, които могат да участват в откритите
заседания присъствено.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна
по преписката лицата, представляващи „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, за
присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения
Skype.
„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е уведомено за провеждане на
заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-18/09.06.2021 г.
На заседанието се явиха:
• г-жа Катерина Новакова – упълномощен представител на „МЕТ Енерджи
Трейдинг България“ ЕАД;
• г-н Петър Филдишев – прокурист на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“
ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-537 от 04.06.2021 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 30.03.2021 г. от „МЕТ Енерджи Трейдинг
България“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността
„търговия с природен газ“.
София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Людмила Ненова, Снежана Станкова, Виктория
Джерманова, Александра Димитрова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова, Рада
Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от Протокол №
111/09.06.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
За участие в откритото заседание тук, представители на „МЕТ Енерджи Трейдинг
България“ ЕАД, са: адвокат Катерина Новакова – упълномощен представител и г-н Петър
Филдишев, който е прокурист на дружеството. Г-жо Новакова, Вие, многократно сте
участвала в наши заседания, затова направо Ви предоставям думата. Вие знаете каква е
процедурата. Моля Ви, представете становището на Комисията относно изготвения от
работната група доклад. Слушаме Ви!
Катерина Новакова – упълномощен представител на „МЕТ Енерджи
Трейдинг България“ ЕАД:
Благодаря Ви, г-н Иванов! Много се радвам да видя всички отново лице в лице и се
надявам всички сте в добро здраве.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря!
Катерина Новакова – упълномощен представител на „МЕТ Енерджи
Трейдинг България“ ЕАД:
Аз ще си позволя все пак да предоставя първо думата на представителя на
дружеството и след което ще допълня.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Заповядайте, г-н Филдишев!
Петър Филдишев – прокурист на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД:
Уважаеми г-н Председател, членове на Комисията, към представената
информация в доклада нямаме забележки и възражения. В тази връзка искам да изкажа
благодарност на членовете на работната група, които изискваха допълнителната
информация съвсем конкретно, което позволи бързо да реагираме и да я представим
коректно обратно на групата. Имаме някои коментари към раздела, който препоръчва да
се включат определени текстове в правилата за работа с клиенти. Преди всичко ще дам
само няколко примера. После г-жа Новакова по-подробно и в конкретика ще каже.
Специално за клиентските центрове. Пазарът е на ниво, в което търговците нямат
възможност да навлязат и да предоставят масово алтернативна доставка на клиентите,
присъединени към газоразпределителните мрежи. Останалите клиенти (към които в
момента са насочени търговците, включително и ние) това са индустриалните клиенти,
присъединени към преносната мрежа. В тази връзка те са разпределени из страната
(пръснати на територията на цялата страна) и отварянето на един клиентски център би
било по-скоро безсмислено, защото то ще е неудобно за всички. При 150-170 клиенти,
присъединени към преносната мрежа, да се отварят клиентски центрове навсякъде, това
пък вече при всички случаи е много неефективно. И друг един пример, ако се приеме
дефиницията, която е препоръчана, че клиент е всеки, който купува газ от търговеца,
стигаме до тези наши контрагенти, които биха купили газ на борсата, на организирания
пазар. Там има ясно установени правила за работа на организирания пазар и ние мислим,
че те някак си стандартизираните договори също не включват предоставяне на някакви
приложения към тях, които да са по правилата за работа с потребителите. Това са съвсем
накратко, просто да Ви запозная с идеята и г-жа Новакова ще Ви каже.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Заповядайте. Благодаря Ви, г-н Филдишев. Г-жо Новакова, включете се, да.
Катерина Новакова – упълномощен представител на „МЕТ Енерджи
Трейдинг България“ ЕАД:
Да, благодаря. Аз бих единствено отново допълнила изказаното вече от
представителя на „МЕТ Енерджи“ по отношение на предложените изменения в правилата
за работа с потребителите на енергийни услуги. Напълно съм съгласна принципно с
предложените разпоредби, които да бъдат включени и те до известна степен преповтарят
вече това, което е разписано в Закона за енергетиката, но наистина те все пак биха
регулирали отношения, които са свързани с крайни клиенти, т.е. самите потребители на
енергийни услуги. Факт е, че въпросното дружество има крайни клиенти, но те наистина
са индустриални, те не са битови. Поради тази причина, ако бъдат включени
предложените разпоредби, те не биха били приложими спрямо дружеството: дотолкова,
доколкото те вече наистина преповтарят това, което е разписано в Закона и в правилата за
търговия. Нашите предложения, които, естествено, ще се възползваме и от правото си да
изложим и писмено, ще бъдат - те да не бъдат включени в правилата на МЕТ, но със
сигурност ще бъдат включени тези, които касаят подаването на жалби, разглеждането на
жалби, тъй като те са най-важната част, която, от наша гледна точка, трябва да се съдържа
в тези правила. Съответно това е и частта, която подлежи на одобрение от Комисията по
силата на чл. 38в от Закона за енергетиката. Това, което бих искала да използвам съвсем,
съвсем накратко само да кажа е, че бихме искали да обърнем внимание въобще по
отношение на съдържанието на тези правила и тяхната приложимост в този текст така,
както са предложени в доклада по отношение на търговци, които ще кандидатстват за тази
лицензия, които са чуждестранни дружества. Бихме искали също така, да обърнем
внимание, че е хубаво да има малко по-голяма гъвкавост дружествата да предлагат
текстове, които все пак са приложими конкретно спрямо техния бизнес модел, който ще
прилагат и по отношение на търговия с природен газ в България. Благодаря Ви!
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Новакова. Вие наистина подчертахте, че ще бъде писмено
депозирано Вашето предложение. Вероятно така обобщено становище от изказването на
г-н Филдишев и на Вас, г-жо Новакова. Аз единствено Ви моля, ако това се прави, още в
утрешния ден да бъде направено, защото това, което ние възнамеряваме да направим, е
да излезем с решение по Вашето заявление на 24 юни, което означава, че на 21 юни
работната група трябва да предостави на комисарите за следващите два дни 22, 23, да се
запознаят с проекта на решение и днес сме вече сряда. Ако може до утрешния ден да
представите, за да можем поне в петък, работната група да обработи Вашите
предложения – някои да приеме, други мотивирано да отклони. Това вече е тяхно право,
но преди това се обръщаме към тях. Искате ли нещо към момента да отговорите на
препоръките, забележките от страна на представителите на „МЕТ Енерджи Трейдинг
България“?
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
Да, благодаря!
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Заповядайте, г-жа Иванова - директор на дирекция „Природен газ“.
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
По отношение на становището на заявителя за създаване на център за работа с
клиенти и изразеното мнение, че дружеството не възнамерява към момента да има битови
клиенти, искам да уточня, че клиентите (крайните) не са само битови, а те са и
индустриални, стопански клиенти. Така че по отношение и на тях тези изисквания също
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важат…
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Най-общо небитови.
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
…Най-общо нито в закона, нито в наредбата има изискване, нито в лицензията …
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Индустриални…
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
Да, да. Най-общо крайни клиенти, които могат да бъдат както битови клиенти, така
и стопански клиенти. Няма изискване да има центрове за работа с клиентите на
територията на цялата страна и те да са много. Достатъчно е да има един център, който да
обслужва клиентите на дружеството. Това има отношение и към разпоредбата на чл. 180
от Закона за енергетиката, съгласно който всеки клиент, който е присъединен към
преносна или разпределителна мрежа, или затворена разпределителна мрежа, може да
смени доставчика си на природен газ с такъв, който е регистриран на територията на
България и такъв, който е регистриран в държава членка, независимо от това, къде му е
седалището, така че потенциално всеки клиент, който е присъединен към едната или
другата мрежа, може да избере някой от търговците на природен газ да му доставя стоката
природен газ. В този смисъл е предложена тази разпоредба в правилата, но разбира се,
след като получим становището отново ще направим анализ.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Останалите изказвания и становище - ще се поизнесете в рамките на обяснителната
записка към проекта на решение.
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
Ще направим предложение, да.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Може ли да разчитаме, че в утрешния ден ще ни предоставите писмено становище?
Чудесно! В такъв случай, колеги, Вие имате ли някакви въпроси или изказвания? Не
виждам. Тогава отново вече да обявя официално, че закритото заседание, на което
Комисията ще се произнесе с решение по заявлението на „МЕТ Енерджи Трейдинг
България“ ЕАД за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с
природен газ“, ще се проведе на 24.06.2021 г., след което съвсем експедитивно,
своевременно ще Ви информираме за нашето решение. Благодаря Ви за участието в
днешното открито заседание. Колеги, закривам това трето за деня заседание.
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 24.06.2021 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 30.03.2021 г. от „МЕТ Енерджи Трейдинг България“
ЕАД 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-18/09.06.2021 г. до „МЕТ
Енерджи Трейдинг България“ ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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