ПРОТОКОЛ
№ 139
София, 14.07.2021 година
Днес, 14.07.2021 г. от 10:12 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, Ремзи Осман,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Ю.
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“, Р.
Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ в 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 „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и „ЗИВ”
ЕООД, за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за
съобщения Skype.
„Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е уведомено за провеждане на
заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-15-43-1/08.07.2021 г.
Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявила:
• г-н Ангел Дуков – управител на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД.
„ЗИВ” ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх.
№ Е-ЗЛР-Р-20/08.07.2021 г.
Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявила:
• г-жа Севдалина Стойкова – упълномощен представител на „ЗИВ” ЕООД.
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-678 от 05.07.2021 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про
Енерджи“ ООД за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с незавършени
обекти на строителство или с имущество, с което се осъществява дейността по издадена
лицензия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР23 от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД за прекратяване на
лицензии, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24
от 02.04.2021 г. от „ЗИВ” ЕООД за издаване на лицензии.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Людмила Ненова, Снежана Станкова, Александра
Димитрова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова и Рада Башлиева, е приет с решение
на КЕВР на закрито заседание по т. 6 от Протокол № 134/08.07.2021 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
От страна на заявителя в заседанието сме информирани, че ще вземат участие от
името на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД – г-н Ангел Дуков, който е управител
на дружеството, от „ЗИВ” ЕООД - г-жа Севдалина Стойкова, която е упълномощен
представител на дружеството „ЗИВ” ЕООД.
Моля Ви за връзка, може би последователно, ако не са заедно на едно място. Първо
трябва да чуем г-н А. Дуков.
Служител от КЕВР потърси представителя на „Консорциум Варна Про
Енерджи“ ООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Здравейте, г-н Дуков. Чувате ли ни?
Ангел Дуков – управител на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД:
Да, чувам Ви.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Чудесно. Г-н Дуков, КЕВР в съответствие с процедурата на открито заседание
очаква до чуе от Вас становището на ръководеното от Вас дружество „Консорциум Варна
Про Енерджи“ ООД относно изготвения доклад от работна група към Комисията.
Заповядайте.
Ангел Дуков – управител на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД:
Благодаря. Здравейте, г-н Иванов Здравейте на всички. Прочетох доклада.
Заявявам, че докладът е абсолютно коректно направен и всичко описано в него
съответства на реалните неща в дружеството. Единствено...
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви. Първо, благодаря за оценката, която давате за доклада, който е
изготвен от работна група към Комисията. На второ място, от Вашето заявление
разбрахме, че нямате никакви забележки по отношение на изготвения доклад.
Ангел Дуков – управител на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД:
Точно така.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Г-жо Иванова, има ли нови факти и обстоятелства?
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А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
Може би е добре първо и „ЗИВ” ЕООД да вземат думата.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добре. Нека чуем тогава и другия участник. И така, моля Ви връзка с връзка с г-жа
Стойкова, която е упълномощен представител на „ЗИВ” ЕООД.
Служител от КЕВР потърси представителя на „ЗИВ” ЕООД за видео разговор
чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Здравейте, г-жо Стойкова.
Севдалина Стойкова – упълномощен представител на „ЗИВ” ЕООД:
Здравейте.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
И така, очакваме да чуем становището на „ЗИВ” ЕООД, което Вие ще изразите
пред Комисията, относно доклада, който беше изготвен от работна група на КЕВР.
Слушаме Ви.
Севдалина Стойкова – упълномощен представител на „ЗИВ” ЕООД:
Становището на „ЗИВ” ЕООД относно така представения доклад е, че го приемаме
без никакви забележки. Считаме го за правилен и напълно законосъобразен.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви много. Сега вече се обръщам към работната група на Комисията. Има
ли нови факти и обстоятелства, които трябва да отчетем?
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
След изготвяне на доклада, не са настъпили нови обстоятелства, които да са от
значение.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Не са настъпили нови обстоятелства. В такъв случай, колеги, Вие имате ли въпроси
към двамата външни участници в откритото заседание? Няма. Тогава, това което искам да
оповестя преди закриване на заседанието, че закритото заседание, на което Комисията ще
излезе с решение относно заявлението на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и
„ЗИВ” ЕООД, ще се проведе на 05.08.2021 г.
Благодаря Ви, г-жо Стойкова. Разбира се, благодаря и на г-н Дуков за участието в
днешното заседание от името на Комисията и Ви пожелаваме успешен ден.
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 05.08.2021 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД
за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с незавършени обекти на
строителство или с имущество, с което се осъществява дейността по издадена лицензия,
заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от
02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД за прекратяване на лицензии,
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заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от
02.04.2021 г. от „ЗИВ” ЕООД за издаване на лицензии.

Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-43-1/08.07.2021 г. до „Консорциум
Варна Про Енерджи” ООД;
2. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Р-20/08.07.2021 г. до „ЗИВ”
ЕООД;
3. Пълномощно на г-жа Севдалина Стойкова.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ
(Съгласно Заповед №648 от 07.07.2021 г.)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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