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П Р О Т О К О Л 
 

№ 185 
 

София, 08.09.2021 година 

 

Днес, 08.09.2021 г. от 10:15 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, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев – за главен секретар – 

съгласно Заповед № 907 от 30.08.2021 г. (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 „Свилоза“ АД, за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Свилоза“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. 

№ Е-ЗЛР-Л-51/31.08.2021 г.  

 

На заседанието се яви: 

• г-н Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ 

АД.  

 

Заявили участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 
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•     г-н Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД; 

•     г-н Анатолий Ганев - финансов мениджър. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк – 883 от 27.08.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-51 от 13.07.2021 г. от „Свилоза“ АД с искане за 

издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

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

Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Хриси Йорданова, Любослава 

Джоргова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова, е приет с решение 

на КЕВР на закрито заседание по т. 7 от Протокол № 176/31.08.2021 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на дружеството заявител, „Свилоза“ АД, становището ще бъде 

представено от г-н Красимир Дачев (много ми е приятно, г-н Дачев, че решихте 

присъствено да участвате), който е председател на Борда на директорите на „Свилоза“. 

Заедно с него по принцип е заявено и участието на г-н Михаил Колчев – изпълнителен 

директор на „Свилоза“ АД, който ще се включи по Skype и г-н Анатолий Ганев, който е  

финансов мениджър на дружеството, който също евентуално ще се включи по Skype. Г-н 

Дачев, позната Ви е процедурата. Обръщам се към Вас с желание да изразите становището 

на ръководеното от Вас дружество, Вие сте всъщност председател на Борда на 

директорите, относно доклада, който работна група в Комисията за енергийно и водно 

регулиране изготви, свързано с Вашето заявление за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с природен газ“. Заповядайте! 

  

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД:  

Благодаря Ви, г-н Иванов! Аз съм тук най-вече да изразя уважението си към Вас и 

към институцията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За което Ви благодарим искрено. 

 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД:  

Нашите хора, там на място е целият отбор, стои и Ви гледа нетърпеливо и аз 

предлагам да им дадем думата на тях, защото те са написали по-подробно нещата. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Разбира се, че ще го направим това. Моля, връзка по Skype с г-н 

Колчев и г-н Ганев! 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Михаил Колчев – изпълнителен директор на  

„Свилоза“ АД и г-н Анатолий Ганев - финансов мениджър на „Свилоза“ АД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Колчев и г-н Ганев, здравейте! 

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Ще очакваме от Вас така, както Ви призова и г-н Дачев, да изразите становището 
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на дружеството относно доклада, който работната група на Комисията изготви по повод 

на Вашето заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“. 

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

Аз се извинявам…(лоша връзка)…г-н Иванов…звука… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Има някакъв проблем. Ние не Ви чуваме. Помолиха Ви да изключите звука от 

живото предаване. 

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

Ние не сме включвали… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добре. Сега Ви чуваме. Моля, очакваме Вашето становище. Вие сте г-н Колчев? 

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

…(лоша връзка) 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Или по телефона да чуем. 

 

Служител от КЕВР потърси отново г-н Михаил Колчев – изпълнителен директор 

на  „Свилоза“ АД и г-н Анатолий Ганев - финансов мениджър на „Свилоза“ АД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

А сега чуваме ли се? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. 

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

Ами, явно нещо проблемът е в камерата, защото Вие предполагам, че не ни 

виждате в момента. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В момента не Ви виждаме, но Слава Богу Ви чуваме и за нас е важно да чуем 

становището. 

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

Това в случая е по-важното, да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Нещо пак зациклиха нещата. 

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

Ние Ви чуваме. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, чудесно! Очакваме Вашето становище. 

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

Становище по доклада. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

По доклада, който е изготвен, да. 

 

Михаил Колчев – изпълнителен директор на  „Свилоза“ АД: 

Ние нямаме някакви забележки или предложения за промени в доклада. Така, 

както е изготвен и Ви е представен на Вас. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви много. Това за нас е важно, че няма забележки или несъгласие с 

доклада, който е изготвен, което дава възможност да се продължи процедурата. Аз се 

обръщам към колегите. Вие имате ли, колеги, въпроси или изказвания? Не. Към 

работната група, дали има нови факти и обстоятелства? 

 

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

След приемане на доклада не ни е известно да са настъпили такива.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! И се обръщам към г-н Дачев. Вие, желаете ли извън процедурата, да 

кажете нещо и до каква степен Вие ще се възползвате от лицензията за „търговия с 

природен газ“? 

 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД: 

Искам да Ви благодаря за оперативността, защото никой не очакваше, че в тези 

моменти, когато навсякъде е блокирано… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Суматоха. 

 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД: 

…Вие да бъдете екзактни, както винаги. Ние имаме даже надежда, защото имаме 

предварителни договорки с частна компания (руска) от 01 октомври да започнем да 

внасяме. С едно количество, което ще си го запазя, а от 01 януари да го увеличим. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Чудесно! Г-н Дачев, аз не случайно използвам случая, че сте тук. Спомням си, че 

когато започна строителството на „Балкански поток“ или „Турски поток 2“, един от 

ангажиментите на „Булгартрансгаз” ЕАД беше да се осъществи връзката със Свищов, 

преди всичко заради „Свилоза“ и другите предприятия там. 

 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това на какъв етап е? Работили се? 

 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД: 

Всичко върви, както е по план. Аз мога да отговора за частта, която е от АГРС към 

града. Работи се на два лота. Първият лот, започна първи да работи от АГРС до 

разпределителна станция, която е близо до вътре в града и втория оттам за… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От разпределителната станция. 

 



 

 

5 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД: 

…индустриалната част, така че до Нова година ще бъде изпълнен и трябва да бъде 

пусната газта. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Чудесно, защото първоначално идеята не беше да бъде само за транзит на природен 

газ „Балкански поток“, а най-вече да засили бизнеса в северна България и едно от важните 

отклонения беше именно към Свищов. 

 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД: 

Да, защото там от Русе до Видин е бяло петно. Няма нищо. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Точно така. 

 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД: 

Така че там беше логично малко да се насели с инфраструктура. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Би трябвало следващото отклонение да се реализира до Козлодуй, а евентуално и 

до Видин, макар че там изобщо няма никакво газоразпределително дружество, което да 

поеме ангажиментите за разпределение на природния газ. 

 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД: 

Ако си спомняте, Вие ми дадохте лиценз… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. 

 

Красимир Дачев – председател на Борда на директорите на „Свилоза“ АД: 

…седем години преди да започне тази работа и всички ми се смееха. За какво ти е? 

С кофи ли ще го носиш този газ? Ето, дойде моментът. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Сега дойде моментът именно да се използва. Благодаря Ви, г-н Дачев! Желая Ви, 

успешен ден! Благодаря за участието, присъствено в нашето заседание! Колеги, преди да 

завършим, искам да съобщя, че и в този случай, насрочвам закритото заседание на 

Комисията за приемане на финалното решение, за 24.09.2021 г. Това беше четвъртото 

открито 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 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Насрочва закрито заседание на 24.09.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-51 от 13.07.2021 г. от „Свилоза“ 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-51/31.08.2021 г. до „Свилоза“ 

АД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

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

 А. Йорданов 

                  

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

 Г. Златев 

 

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

 Е. Харитонова 

 

.................................................    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 П. Трендафилова 

          Ю. МИТЕВ 

(Съгласно Заповед № 907от 30.08.2021 г.) 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 

   
 

 


