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П Р О Т О К О Л 
 

№ 306 
 

София, 10.11.2022 година 

 

Днес, 10.11.2022 г. от 10:12 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, Благой 

Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха М. Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен 

газ“, Л. Ненова – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ 

(съгласно Заповед № 1157 от 01.11.2022 г.) и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че има 

кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 296 от 02.11.2022 г., т. 6, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи Премиер Енерджи С.Р.Л, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Премиер Енерджи С.Р.Л е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1085/02.11.2022 г. 

 

На заседанито се яви:  

• г-жа Мартина Чучукова - упълномощен представител на Премиер Енерджи 

С.Р.Л. 

На откритото заседание е разгледан доклад с вх. № Е-ДК-2017 от 28.10.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1085 от 08.09.2022 г. от Премиер Енерджи С.Р.Л 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: Милен Димитров, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Людмила Ненова, Александра Димитрова, Рада 

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

от Протокол № 296 от 02.11.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Дружеството заявител е информирано своевременно. Запознати са с доклада и в 

днешното заседание от името на заявителя Премиер Енерджи С.Р.Л ще вземе участие 

адвокат Мартина Чучукова, която е упълномощен представител на дружеството и към 

която се обръщам. Моля да изразите отношението на дружеството заявител към 

изготвения доклад от работната група.   

 

Мартина Чучукова - упълномощен представител на Премиер Енерджи С.Р.Л: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, като упълномощен 

представител на Премиер Енерджи С.Р.Л, бих искала да благодарим за подробния доклад. 

Нямаме възражения по констатациите и изводите в последния. Към момента няма 

новонастъпили обстоятелства, освен че договорите с „Булгартрасгаз“ ЕАД, към 

настоящият момент декларираме, че вече са сключени и молим процедурата да продължи. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Чучукова! Г-н Димитров, като ръководител на работната група, 

моля да съобщите има ли нови данни и обстоятелства, и факти, независимо от заявлението 

на г-жа Чучукова, които трябва да бъдат отразени? Тя отбеляза един нов положителен 

факт. Това са договорите с „Булгартрасгаз“ ЕАД, които са сключени. Слушаме Ви! 

 

М. Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен газ“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, няма нови факти и 

обстоятелства, които да Ви представим и които съществено да променят доклада. Ще 

помолим заявителя да представи сключените договори с „Булгартрасгаз“ ЕАД, за да бъдат 

отразени в преписката. 

 

Мартина Чучукова - упълномощен представител на Премиер Енерджи С.Р.Л: 

Да, разбира се, ще ги представим още днес. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-жо Чучукова, като представител на дружеството искам да Ви уведомя, че 

насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение по заявлението 

на Премиер Енерджи С.Р.Л с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за 17.11.2022 г. След това ще бъдете уведомени. 

 

Мартина Чучукова - упълномощен представител на Премиер Енерджи С.Р.Л: 

Благодаря! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви за участието. Хубав ден! 

 

Мартина Чучукова - упълномощен представител на Премиер Енерджи С.Р.Л: 

Хубав ден и на Вас! 

 

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 
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нейната администрация 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Насрочва закрито заседание на 17.11.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1085 от 08.09.2022 г. от Премиер Енерджи С.Р.Л 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-1085/02.11.2022 г. до Премиер 

Енерджи С.Р.Л. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев   

 

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

Д. Кочков 

РОСИЦА ТОТКОВА 

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

 П. Трендафилова 

     
 

Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 


