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П Р О Т О К О Л 

 

№ 293 
 

София, 16.12.2021 година 

 

 

Днес, 16.12.2021 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, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова 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 „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-127/09.12.2021 г.  

 

Заявил участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е: 

 г-н Константин Стаменов – упълномощен представител на „СТОМАНА 

ИНДЪСТРИ“ АД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК – 1266 от 06.12.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-127 от 05.11.2021 г. от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 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, 
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Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Любослава Джоргова, Рада 

Башлиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 6 

от Протокол № 284/09.12.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на дружеството „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД са подали информация, 

че становището ще бъде изразено от г-н Константин Стаменов, който е пълномощник на 

дружеството. Моля, връзка с г-н Стаменов.  

  

Служител от КЕВР потърси г-н Константин Стаменов – упълномощен 

представител на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Стаменов! Приятно ми е да Ви приветствам на заседанието на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и да отправя към Вас искане да представите 

становището на дружеството „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД по повод на доклад, който е 

изготвен от работна група и е свързан с Вашето искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Слушаме Ви! 

 

Константин Стаменов – упълномощен представител на „СТОМАНА 

ИНДЪСТРИ“ АД: 

Здравейте! Нямаме забележки по доклада. Драго ми е да Ви видя всичките. 

Надявам се да сте добре, въпреки новините покрай пазара на електроенергия. Нямаме 

забележки по доклада. Надявам се и при  Вас всичко да е наред. Имам предвид по 

доклада.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Колеги, чухте - напълно положително е становището на дружеството 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД относно доклада, изготвен от работната група. Обръщам 

се към работната група. Нови факти, данни и обстоятелства има ли?  

 

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

Не ни е известно да са настъпили.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма такива! В такъв случай, колеги, Вие имате ли въпроси към г-н Стаменов? Не! 

Насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се излезе с решение, г-н 

Стаменов, на 22.12.2021 г. След заседанието ще Ви уведомим, за да получите съответния 

документ.  

 

Константин Стаменов – упълномощен представител на „СТОМАНА 

ИНДЪСТРИ“ АД: 

Благодаря и хубав ден! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви за участието и успешен ден от името на Комисията за енергийно и 

водно регулиране! Колеги, с това изчерпахме четирите открити заседания в днешния ден. 

Предварителната програма предвиждаше и заседания, които са свързани с бизнес планове 

на ВиК оператори. Вие знаете нашето решение вчера, което беше взето за отлагане на тези 
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заседания. Закривам заседанието, което проведохме!  

 

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 22.12.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-127 от 05.11.2021 г. от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 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-127/09.12.2021 г. до 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Г. Добрев 

 

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

 Р. Осман 

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 В. Владимиров 

          Р. ТОТКОВА 

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

 Г. Златев 

 

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

 Е. Харитонова 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

 

 
Протоколирал: 

 Н. Косев - главен експерт 


