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П Р О Т О К О Л 
 

№ 49 
 

София, 09.03.2021 година 

 

Днес, 09.03.2021 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 Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. 

Иванова -  директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – 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 „Българска енергийна търговска платформа” АД, 

за присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

„Българска енергийна търговска платформа” АД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-98/25.02.2021 г.  

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са заявили: 

• г-жа Маргарита Найденова – представител на „Българска енергийна 

търговска платформа” АД; 

• г-жа Камелия Ладова-Куюмджиева – представител на „Българска енергийна 

търговска платформа” АД; 

• г-н Тома Томов - представител на „Българска енергийна търговска 

платформа” АД. 
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-256 от 22.02.2021 г. 

относно заявлениe от „Българска енергийна търговска платформа” АД с искане за 

издаване на лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на 

природен газ“. 

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

Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Людмила Ненова, Деница 

Лефтерова, Ренета Николова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от 

Протокол № 44/25.02.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Ако обичате, връзка с представителите на заявителя, а те са: г-жа Маргарита 

Найденова, която е  представител на „Българска енергийна търговска платформа” АД, г-

жа Камелия Ладова - в същото качество: представителка на платформата и г-н Тома 

Томов. И тримата са представители на „Българска енергийна търговска платформа” АД. 

Моля, връзка с тях. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите  на „Българска енергийна 

търговска платформа” АД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден. Здравейте, г-жо Найденова, г-жо Ладова и г-н Томов. 

 

Тома Томов - представител на „Българска енергийна търговска платформа” 

АД: 

Добър ден. Здравейте. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В съответствие с процедурата за провеждане на открити заседания, се обръщам към 

Вас с искане да представите становището на „Българска енергийна търговска платформа” 

АД по доклада, който е изготвен във връзка с Вашето искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“. Кой ще 

вземе от Вас думата? 

 

 Маргарита Найденова – представител на „Българска енергийна търговска 

платформа” АД: 

Аз, г-н Председател. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Заповядайте. Вие сте г-жа Найденова? Да. Заповядайте. 

 

Маргарита Найденова – представител на „Българска енергийна търговска 

платформа” АД: 

Благодаря. Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми 

колеги. Докладът, който сте представили вярно отразява предоставената от дружеството 

информация, единствено, вероятно поради техническа грешка на стр. 4 от доклада 

неправилно е записано следното: Според условията на споразумението услугата Global 

Vision Eхchange Trading System (ETS) може да се използва само за функциониране на 

борсов пазар във връзка с български газ, българска енергия, селско стопанство и гориво. 

Съгласно сключеното между БТП и Trayport споразумение за ползване на софтуер на 

платформата ще се търгува газ, енергия, селско стопанство и гориво, но на територията на 

България. Това е верният изказ. Определението български газ и българска енергия са 

несъстоятелни, затова Ви молим при взимане на решението това да бъде коригирано. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Благодаря Ви, г-жо Найденова. Има ли от другите двама участници от платформата 

желание да вземат думата? Обръщам се към г-жа Ладова и към г-н Томов, или Вие се 

солидаризирате с изказаното становище от г-жа Найденова? 

 

Тома Томов - представител на „Българска енергийна търговска платформа” 

АД: 

Подкрепяме становището, г-н Председател, нямаме допълнителни въпроси. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Томов. Сега се обръщам към представителите на работната 

група. Има ли нови факти и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени? Заповядайте, 

г-жо Иванова. 

 

А. Иванова: 

Благодаря, г-н Председател. Няма нови факти и обстоятелства. Очевидно се 

отнася за допусната техническа грешка в изписването на текста, която ще бъде 

отстранена. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Иванова. Колеги от Комисията, имате ли Вие въпроси, 

изказвания? Не виждам. Техническата грешка наистина трябва да бъде отстранена, 

защото дори в публикации, свързани със заявлението на Вашата платформа, изрично се 

изтъква това, че фактически ще бъде осъществявана борсова търговия единствено с 

български природен газ, това трябва да бъде наистина коригирано. И ще бъде. 

 

Маргарита Найденова – представител на „Българска енергийна търговска 

платформа” АД: 

Благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В същото време, уважаеми колеги, представители на „Българска енергийна 

търговска платформа”, до вдругиден, това прави до единадесети, краят на работния ден до 

17:00 часа. Моля така, макар и със съкратен текст, да представите Вашето становище 

писмено по отношение на доклада на Комисията, в което да изтъкнете тази техническа 

грешка, която трябва да бъде отстранена. И това ще бъде направено. И заедно с това, 

колеги, обявявам, че закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение 

относно заявлението на „Българска енергийна търговска платформа” АД за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, 

ще се проведе 25.03.2021 г. Благодаря Ви за участието, успешен ден Ви желая. 

 

Маргарита Найденова – представител на „Българска енергийна търговска 

платформа” АД: 

Благодарим. Лека работа. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, обявявам, че закривам това второ за деня открито заседание в пълен 

състав. 

 

 

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 : 
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Насрочва закрито заседание на 25.03.2021 г. за приемане на решение относно 

заявлениe от „Българска енергийна търговска платформа” АД с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-98/25.02.2021 г. до „Българска 

енергийна търговска платформа” АД. 

2. Пълномощно на Маргарита Костадинова Найденова от Искър Василев Искров – 

изпълнителен директор на „Българска енергийна търговска платформа” АД. 

3. Пълномощно на Камелия Калинова Ладова-Куюмджиева от Искър Василев 

Искров – изпълнителен директор на „Българска енергийна търговска платформа” АД. 

4. Пълномощно на Тома Георгиев Томов от Искър Василев Искров – изпълнителен 

директор на „Българска енергийна търговска платформа” АД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

  

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

 (Г. Златев) 

 

.................................................      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

 Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова)   

 

 

 

 

Протоколирал: 

 

 (И. Зашева - главен експерт)  


