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П Р О Т О К О Л 
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София, 08.09.2021 година 

 

 

Днес, 08.09.2021 г. от 10:55 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 „Топлофикация София“ ЕАД, за присъствено 

или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Топлофикация София“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-64/02.09.2021 г. и изпраща представител. 

На заседанието се яви: 

• г-н Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация 

София“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-888 от 31.08.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД 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, Виктория Джерманова, Любослава 

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

на КЕВР на закрито заседание по т. 8 от Протокол № 181/02.09.2021 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на дружеството заявител „Топлофикация София“ ЕАД становището тук 

ще представи г-н Николай Кискинов, който е упълномощен представител и участва 

присъствено в днешното заседание. Обръщам се отново към Вас, г-н Кискинов, за 

становището на „Топлофикация София“ ЕАД. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Благодаря за изготвения доклад. Нямаме забележки по него. Смятаме, че 

прецизно и изчерпателно е съставен и моля да се издаде лицензия на „Топлофикация 

София“ ЕАД за търговия с природен газ. Само искам да отбележа мотивите на 

дружеството за издаване на такава лицензия. Както знаете, „Топлофикация София“ ЕАД 

формираше може би над 70% от търговията в рамките на деня на Газов хъб Балкан, с 

което оптимизираше разходите си за снабдяване с природен газ. Сега мотивите, поради 

които се заявява тази лицензия, са сходни, тъй като търговията с природен газ и 

активното участие на един иначе потребител, а не търговец, всъщност може да доведе до 

оптимизация на разходите, което вярвам и Комисията желае. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря. Колеги, имате ли изказвания? Не. Впрочем Вие отговорихте на въпрос, 

който щях да Ви задам, защото за разлика от останалите девет дружества, изведнъж се 

появява най-големият потребител на природен газ в България - „Топлофикация София“ 

ЕАД, което обаче е потребител на природен газ. За себе си също си обясних, че всъщност 

това позволява на дружеството и по-голяма гъвкавост. Когато определени метеорологични 

условия налагат  например намаляване на мощностите, а наличие на природен газ поради 

заявка, която е отправена предварително към „Булгаргаз“ ЕАД, дружеството може да 

използва лицензията за търговия с природен газ и съответно да изтъргува този газ, който 

например е останал при него в излишък. И това, което Вие казахте, може активно да 

участва и на Газовия хъб Балкан. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Да. Това ще развие и търговията с природен газ на двете платформи, тъй като, ако 

не беше „Топлофикация София“ ЕАД толкова активен участник на Газов хъб Балкан, 

може би пазарът нямаше да е толкова развит, колкото е сега. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, така е. Разбира се, „Топлофикация София“ ЕАД има много по-големи други 

проблеми, които дай, Боже, постепенно да си ги решава. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Ами поне това е разрешение на един от тях. За другите Вие отговаряте. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Наскоро стана ясно, че задълженията само към БЕХ ЕАД са 713 млн. лв., но едва ли 

с този акт те ще се увеличат. По-скоро ще се намалят, ако умело се използва лицензията за 

търговия с природен газ. Колеги, обръщам се към г-жа Иванов. 

 

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

След изготвяне на доклада и приемането от Комисията, не ни е известно да са 

настъпили нови факти и обстоятелства.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, няма нови факти и обстоятелства. Моят ангажимент е, разбира се, да заявя кога 

насрочвам закритото заседание. Закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе 

с решение по заявлението на „Топлофикация София“ ЕАД за издаване на лицензия за  

дейността „търговия с природен газ“, ще се проведе на 28.09.2021 г.  

Колеги, това беше последното за деня открито заседание. Първо, благодаря Ви, г-н 

Кискинов. Вие участвахте почти толкова, колкото и членовете на Комисията, почти на 

всичките заседания. Успешен ден Ви желая. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Г-н Председател, само ако може. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Разбира се, че може. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Ние сме подали още няколко заявления на две дружества – на Колмар, който 

формира също огромна част от пазара на природен газ, на СИ ЕС АЙ ЕФ, които също ще 

бъдат доста активен участник, и предстои да подадем още три заявления, които са в 

процес на подготовка, но по отношение на Колмар и СИ ЕС АЙ ЕФ разчитаме също 

Комисията да успее да насрочи заседания по такъв начин, че да можем да ги изкараме 

като лицензии до 01 октомври, тъй като Колмар е почти толкова активен, колкото и 

Газпром на българския пазар. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И съсобственик на Овергаз, нали? 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Колмар мисля, че не е. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

А кой е? Друга компания, да. Колмар е действително много активен участник. Сега, 

г-н Кискинов, Вие виждате, че дирекцията работи на пълни обороти. Събота и неделя 

работят. Нещо, което не се случва лесно, и това е благодарение на добрата организация, 

която е създадена, и чувството на отговорност, което имат експертите от 

администрацията. Ние ще направим това, което е възможно, но има неща, които не са 

възможни. Например спазване на определени срокове, когато до такава степен са 

стеснени, че финалното решение ще излезе след 01 октомври. Аз не мога да Ви дам в 
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момента конкретен отговор. Само Ви казвам, че каквото можем, ние ще направим. Там, 

където има закъснение, защото казахте, че още няколко заявления ще подадете, ще бъде 

минимално в рамките на ... 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

За тези, които тепърва ще подаваме, нямаме молба. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Аз се отнасям с голямо уважение към експертите в Комисията, не само в Природен 

газ, но изобщо, и знам, че каквото могат да направят, ще го направят и без мое настояване. 

Те знаят възможностите и заедно с това необходимостта за заявителите. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Използвам възможността много да благодаря на работната група и за 

комуникацията си с тях. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Казах, че им се „зачервиха ушите“ от похвали днес. 

 

А. Йорданов – член на КЕВР: 

Много се надяваме, г-н Кискинов, дружествата след 01 октомври, ако все още не са 

с издадена лицензия, да не осъществяват дейността до издаване. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Тези, които ще подаваме, тепърва започват. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

А, те нямат досега дейност. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Да, активните вече ги подадохме. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Бъдете сигурни, че (аз не говоря в момента за Колмар, а по принцип) ако за някой 

се окаже, че лицензията ще бъде издадена след 01, това ще бъде в рамките буквално на 

броени дни. Няма да има никаква пауза, която да наруши търговските интереси на 

дружествата, като ще гледаме всичко да е до 01 октомври. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Добре, благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И ние Ви благодарим за участието. Колеги, и на Вас благодаря за участието. 

Специално благодаря на работната група, няма смисъл от моите благодарности. Потънали 

сте в благодарностите на заявителите. 



 

 

5 

Закривам това последно за деня, десето 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 28.09.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД 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-64/02.09.2021 г. до 

„Топлофикация София“ ЕАД. 
 

 

 

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 


