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П Р О Т О К О Л 

 

№ 138 
 

София, 14.07.2021 година 

 

Днес, 14.07.2021 г. от 10:07 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, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев 

- за главен секретар, съгласно Заповед № 648 от 07.07.2021 г. (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. 

 

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 „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения 

Skype.  

 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-327/08.07.2021 г.  

 

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявил: 

• г-н Веселин Тодоров – управител на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ 

ЕООД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-676 от 05.07.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 21.04.2021 г. от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Снежана Станкова, Александра Димитрова, Деница 

Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 5 от Протокол № 134/08.07.2021 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на заявителя, „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, ни е подадено 

съобщение, че становището на дружеството ще бъде представено от управителя на 

дружеството „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД: г-н Веселин Тодоров. 

Моля, връзка с г-н Веселин Тодоров. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Веселин Тодоров – управител на „БЪЛГЕРИАН 

ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Тодоров!  

 

Веселин Тодоров – управител на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД:  

Здравейте, г-н Иванов! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Радвам се, че няма никакъв проблем да се виждаме и да се чуваме. В такъв случай, 

Вие знаете добре процедурата на откритите заседания. Моля Ви, представете пред 

Комисията и работната група становището на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 

относно доклада, който работната група изготви, свързано с Вашето искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Слушаме Ви! 

 

Веселин Тодоров – управител на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД:  

Уважаеми комисари, уважаема работна група, напълно съм съгласен с така 

изготвения доклад, нямам никакви забележки. Единствено искам да обърна внимание на 

две неща преди да вземете Вашето последно решение на закритото заседание. Първото е, 

че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД беше създадена в края на 2019 г. и докато 

бяха издадени абсолютно всички документи, всички договори, участия на борси и т.н, за 

съжаление влязохме в тази злощастна 2020 г., в началото, в която се появи и корона 

кризата. За съжаление не успяхме в началото да постигнем резултатите, които искахме. 

Сега, за тази година, изготвихме един бизнес план. Той беше изготвен в края на март или 

може би беше в средата на март, бяхме заложили едни прогнозни цени в бизнес плана, 

които в момента не отговарят на това, което е заложено, но просто конюнктурата беше 

такава. Знаете, че за три-четири месеца цените се вдигнаха с повече от 50 – 60% нагоре. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. 

 

Веселин Тодоров – управител на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД:  

Моля, това просто да бъде взето предвид преди взимането на Вашето финално 

решение, а иначе по отношение на доклада нямам абсолютно никакви забележки. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Тодоров! Обръщам се към работната група. Има ли нови факти, 

данни и обстоятелства? Слушаме Ви, г-жо Иванова. 

 

А. Иванова -  директор на дирекция „Природен газ“: 

Не са ни известни да са настъпили нови обстоятелства или да са се появили нови 

факти, които да се отразят на решението. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Изключая текущата промяна на цената на природния газ, която обаче по 

отношение… 

 

А. Иванова -  директор на дирекция „Природен газ“: 

Няма отношение към… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

…на лицензията няма пряко отношение. 

 

А. Иванова -  директор на дирекция „Природен газ“: 

…тъй като не се утвърждават цени на лицензианта, така че това е.... 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Отделен е нашият акт, с който ще утвърдим… 

 

А. Иванова -  директор на дирекция „Природен газ“: 

Да. Няма изискване. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

…цените. 

 

А. Иванова -  директор на дирекция „Природен газ“: 

Не, няма изискване за утвърждаване на цени на търговците, така че това е само 

информативно. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Това е добре като информация и за г-н Тодоров, така че ние чухме неговото 

изявление. Колеги, имате ли Вие въпроси или изказвания? Не виждам. В такъв случай, 

преди да закрия заседанието, обявявам, че насрочвам закритото заседание на Комисията, 

на което ще излезе Комисията с решение относно искането на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ за 29.07.2021 г. Благодаря Ви, за участието, г-н Тодоров от името на 

Комисията Ви желая успешен ден! 

 

Веселин Тодоров – управител на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД: 

Благодаря Ви! Всичко добро! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

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 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 29.07.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 21.04.2021 г. от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 

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-12-00-327/08.07.2021 г. до 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

          Ю. МИТЕВ 

(Съгласно Заповед № 648 от 07.07.2021 г. ) 

 
Протоколирал: 

 

 (И. Зашева - главен експерт) 


