ПРОТОКОЛ
№ 200
София, 23.09.2021 година
Днес, 23.09.2021 г. от 10:03 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, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър
Кочков и главният секретар Росица Тоткова. (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 „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, за
присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения
Skype.
„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-61/17.09.2021 г. и изпраща представител.
На заседанието се яви:
• г-н Николай Кискинов – упълномощен представител на „ЗЛАТНА ПАНЕГА
ЦИМЕНТ“ АД.
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-936 от 13.09.2021 г.
относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-61 от 28.07.2021 г. от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“
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. 1 от Протокол № 196/17.09.2021 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Процедурата за провеждане на открити заседания е свързана с участие на
заявителя-било присъствено, било по канала за комуникации Skype. В този случай,
именно дружеството „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД осигурява присъствено участие
на упълномощен представител на дружеството. Това е г-н Николай Кискинов. Здравейте,
г-н Кискинов, знаете процедурата, моля Ви да представите становището на дружеството
относно доклада, който е изготвен от работната група на Комисията. Слушаме Ви!
Николай Кискинов – упълномощен представител на „ЗЛАТНА ПАНЕГА
ЦИМЕНТ“ АД:
Благодаря. Нямаме възражения към доклада. Моля да бъде уважено заявлението
за издаване на лицензия. „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е едно от водещите
предприятия за производство на цимент в страната. Причината да поискаме издаване на
лицензия за търговия с природен газ е, че дружеството е активен участник и на пазара на
електрическа енергия, включително чрез участието си на пазара на природен газ, желае
да оптимизира снабдяването и разходите за производството. Това е енергоемко
предприятие и от съществено значение е да може да оптимизира разходите за
електрическа енергия и разходите за природен газ.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Кискинов. Съвсем легитимно искане. Всяко действие, което води
до оптимизиране на разходите е действие, което може да бъде подкрепено и приветствано.
Обръщам се към работната група. Има ли нови факти, обстоятелства, които трябва да
отчетем, преди вземане на окончателното решение от Комисията?
А. Иванова – директор на дирекция „Природен газ“:
Не са настъпили нови факти и обстоятелства.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Не са настъпили. В такъв случай, преди да закрия първото заседание, насрочвам,
закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение за 29.09.2021 г. След
заседанието своевременно ще бъдете уведомени за нашето решение, за да можете от
началото на газовата година да използвате лицензията при положение, че има
положително решение на Комисията.
Николай Кискинов – упълномощен представител на „ЗЛАТНА ПАНЕГА
ЦИМЕНТ“ АД:
Благодаря, г-н Председател.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
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Колеги, преминаваме към второто 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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 29.09.2021 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-61 от 28.07.2021 г. от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ 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-61/17.09.2021 г. до „ЗЛАТНА
ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
Г. Добрев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
Р. Осман
.................................................
А. Йорданов
.................................................
В. Владимиров

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
Г. Златев
.................................................
Е. Харитонова
.................................................
Д. Кочков
Протоколирал:
И. Зашева - главен експерт
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