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П Р О Т О К О Л 
 

№ 39 
 

София, 01.02.2022 година 

 

 

Днес, 01.02.2022 г. от 15:04 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 Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право 

на глас).  

 

Налице  е кворум съобразно изменените разпоредби на чл.13, ал.3, т.1 във връзка 

с чл. 11, ал.1 от Закона за енергетиката, в сила от 01.02.2022 г., обнародван в ДВ, брой 

9/01.02.2022 г. 

 

 На заседанието присъстваха М. Димитров – началник на отдел „Контрол и 

решаване на спорове – 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 „Севлиевогаз-2000“ АД, за присъствено 

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

 

„Севлиевогаз-2000“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писма на 

КЕВР с изх. № Е-15-26-2/27.01.2022 г. и изх. № Е-15-26-2/31.01.2022 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

• г-жа Смилена Пенчева – главен счетоводител на „Севлиевогаз-2000“ АД; 

• г-н Стефан Стефанов - главен инженер на „Севлиевогаз-2000“ АД. 
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-57 от 24.01.2022 г. 

относно заявление на „Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи 

условия на договорите за доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“. 

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

Маринова, Милен Димитров, Пламен Кованджиев, Ралица Караконова, Теодор Хиков, 

Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 8 от Протокол № 

25/27.01.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на заявителя „Севлиевогаз-2000“ АД за участие в днешното 

заседание са подадени имената на г-жа Смилена Пенчева, която е главен счетоводител 

на дружеството и г-н Стефан Стефанов - главен инженер на „Севлиевогаз-2000“ АД. 

Моля, връзка по канала за комуникация Skype с г-жа Пенчева и г-н Стефанов!  

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Севлиевогаз-2000“ АД, за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте и на двамата! Вие знаете процедурата. Обръщам се към Вас да 

изразите становището на дружеството, което представлявате, „Севлиевогаз-2000“ АД, 

по отношение на доклада, който работната група на Комисията изготви, свързано с 

Вашето заявление за одобряване на проекта на Общи условия. Слушаме Ви! 

 

Стефан Стефанов - главен инженер на „Севлиевогаз-2000“ АД: 

Добър ден! Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, 

уважаеми колеги от работните групи. Първо, искам да се извиня от името на 

изпълнителния директор на дружеството, че не може той да присъства на това 

заседание. За съжаление е със здравословни проблеми в болница, така че се налага ние 

да участваме в това открито заседание. Второ, искам да кажа, че като цяло работната 

група е свършила много работа, но това са големи документи, които са основополагащи 

за работата на всяко едно дружество. Настъпили са и някои промени от времето, когато 

са писани тези Условия до тяхното разглеждане и в тази връзка искам да помоля 

Комисията да ни даде малко по-голяма отсрочка, ако е възможно, за да представим 

писмените си становища. Да, знам, повечето от нещата са редакционни, които са 

споменати в доклада на работната група, но въпреки всичко, иска ми се по някакъв 

начин в тази цялата история да вземе участие и изпълнителния директор на 

дружеството. Не знам как ще се случат точно нещата, но просто това е моята молба. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Стефанов! Най-напред искам да зная, предполагам г-жа 

Пенчева се солидаризира с Вашето становище? 

 

Смилена Пенчева – главен счетоводител на „Севлиевогаз-2000“ АД: 

Абсолютно, да! 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да! На второ място, да Ви благодаря, че давате положителна оценка на 

изготвения доклад в цялост, като същност и на трето място: Комисията отчита, че 

действително това са три документа - значителни по обем и към които са отправени не 

малък брой препоръки от страна на работната група. По тази причина Комисията 

реши да даде 14-дневен срок както на Вас, така и на всички останали дружества, 

които представят за одобрение проекти на Общи условия. 14-дневен срок, в който да 

представите своето писмено становище с всички забележки, които Вие считате за 

уместни, независимо дали са технически, или не. Самото закрито заседание, на което 

Комисията ще се произнесе с решение, го насрочвам за 10.03.2022 г. В рамките на 

тези две седмици, ако имате и някакви допълнителни въпроси, Вие можете да ги 

отправите в телефонни разговори с представителите на работната група на Комисията, 

т.е. създаваме условие да отговорим на Вашето искане да имате време, за да се 

запознаете и да изразите едно наистина обективно становище по изготвените 

документи. 

 

Стефан Стефанов - главен инженер на „Севлиевогаз-2000“ АД: 

Да, благодаря Ви много! Надявам се, че ще работим ползотворно с членовете на 

работната група и предполагам, че ще изчистим всички неща, които трябва да 

направим. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Убеден съм в това, защото познавам хората, които са експерти в работната група 

и които наистина с разбиране с Вас ще намерите решение на всички дребни забележки, 

които Вие имате. Това ще стане в следващите две седмици или след представянето на 

Вашето писмено становище. Обръщам се към г-н Димитров. Има ли нови факти и 

обстоятелства, които трябва да отбележим до завършване на процедурата? 

 

М. Димитров – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – 

природен газ“: 

Г-н Председател, няма нови факти и обстоятелства, които да Ви представим. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма нови факти и обстоятелства. Тогава за моите колеги, за работната група и 

за Вас г-жо Пенчева и г-н Стефанов обявявам, че закритото заседание, както преди 

малко казах, ще бъде проведено на 10.03.2022 г., след което ще бъдете своевременно 

уведомен за решението на Комисията. Благодаря Ви и на двамата и Ви пожелавам 

успешен и ползотворен ден от името на Комисията. 

 

Смилена Пенчева – главен счетоводител на „Севлиевогаз-2000“ АД: 

Благодаря! 

 

Стефан Стефанов - главен инженер на „Севлиевогаз-2000“ АД: 

Благодарим и на Вас! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, преминаваме към следващото открито заседание. 
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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 10.03.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление на „Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-26-2/27.01.2022 г. до 

„Севлиевогаз-2000“ АД. 

2. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-26-2/31.01.2022 г. до 

„Севлиевогаз-2000“ АД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Е. Харитонова 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

 

                                                       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

          Р. ТОТКОВА 

 
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 


