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София, 08.09.2021 година 

 

 

Днес, 08.09.2021 г. от 10:50 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 „Неохим“ АД, за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

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

№ Е-ЗЛР-Л-63/02.09.2021 г. и изпраща представители. 

На заседанието се явиха: 

• г-н Мирослав Димитров – упълномощен представител на „Неохим“ АД; 

• г-жа Камелия Вълчева – агент снабдяване. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-889 от 31.08.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД 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, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Хриси Йорданова, Александра 

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

на КЕВР на закрито заседание по т. 7 от Протокол № 181/02.09.2021 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Димитров и г-жо Вълчева, Вие сте срещу мен, здравейте. Съгласно 

процедурата очаквам от Вас становището на представляваното от Вас дружество 

„Неохим“ АД относно изготвения от работната група на Комисията доклад, свързан с 

Вашето заявление за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. Слушаме Ви. 

 

Мирослав Димитров – упълномощен представител на „Неохим“ АД: 

Добър ден, г-н Председател, уважаеми членове на Комисията. На първо място 

бихме искали да Ви благодарим за изключително експедитивната и професионална 

работа, която е извършена по проверката на нашето заявление, и за изготвения доклад от 

съответната работна група. Докладът е подробен и описва предоставяната от наша 

страна документация. По същество сме съгласни с доклада, като имаме някои 

предложения за (вярвам несъществени) промени, които сме внесли и писмено в КЕВР за 

разглеждане. Накратко относно тези предложения. Те касаят допусната техническа 

неточност и евентуално изменение на част от текста, вписан в раздел Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, а именно: да отпадне изискването дружеството да има 

специализирано звено за работа с клиенти в структурата си, като нямаме забележки към 

изискването дружеството да осигури център за работа с клиенти, както е предвидено в 

ЗЕ. Тук бихме желали да обърнем внимание, че вече сме видели подобна формулировка 

при издаването на лицензията за друг лицензиант. Във внесеното становище, което е 

писмено внесено в КЕВР, сме представили съответни аргументи за така направените 

предложения от наша страна. Накратко, надяваме се за положително решение от Ваша 

страна относно нашето заявление за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ и, естествено, оставаме на разположение, ако е необходима 

допълнителна информация от наша страна. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Димитров, за изчерпателното изказване. Г-жо Вълчева, Вие се 

солидаризирате вероятно с г-н Димитров, нямате допълнително какво да ни съобщите? В 

такъв случай аз се обръщам към работната група. Вие разбирам, че сте получили 

писменото становище на заявителя „Неохим“ АД? 

 

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

Аз не знам кога е внесено. Към момента не е дошло в дирекцията. 

 

Мирослав Димитров – упълномощен представител на „Неохим“ АД: 

Беше внесено преди да дойдем на самото открито заседание. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В такъв случай не само не е необходимо, но не е полезно да се взема ад хок 

становище от работната група, но бъдете сигурни, че те ще разгледат много внимателно 

Вашите предложения и както Вие казахте, при необходимост ще се свържат с Вас. 
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Мирослав Димитров – упълномощен представител на „Неохим“ АД: 

Благодаря.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие изразихте готовност за това. Колеги, имате ли въпроси или изказвания? Не 

виждам. В такъв случай, отново трябва да оповестя кога Комисията ще приеме решение 

по Вашето заявление, а именно: насрочвам закритото заседание на Комисията, на което 

ще излезем с решение по заявлението за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ от  „Неохим“ АД, за 28.09.2021 г.  

Благодаря Ви за участието и успешен ден Ви желая. 

 

Мирослав Димитров – упълномощен представител на „Неохим“ АД: 

Благодаря. 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 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Насрочва закрито заседание на 28.09.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД с искане за издаване на 

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

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-63/02.09.2021 г. до „Неохим“ 

АД; 

2. Пълномощно на М. Диметров от Д. Димитров – изпълнителен директор на 

„Неохим“ 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 № 907 от 30.08.2021 г.) 
 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


