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П Р О Т О К О Л 
 

№ 48 
 

София, 17.02.2022 година 

 

Днес, 17.02.2022 г. от 10:10 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя Станислав Тодоров. 
. 

 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 – началник на отдел „Контрол и 

решаване на спорове – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателят С. Тодоров откри заседанието и констатира, че е налице кворум и 

няма 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 „Свиленград-газ” АД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Свиленград-газ” АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР 

с изх. № Е-15-51-2/02.02.2022 г.  

Откритото заседание е във връзка с доклад с вх. № Е-Дк-72 от 26.01.2022 г. относно 

заявление на „Свиленград-газ” АД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Свиленград-

газ” АД на територията на община Свиленград“, проект на „Общи условия на договорите 

за снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Свиленград-газ” АД на територията 
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на община Свиленград“ и проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ 

на „Свиленград-газ” 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. 2 от Протокол № 

29/31.01.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

С. Тодоров: 

Процедурата е редовна. От името на възложителя сме получило писмо, с което те 

казват, че нямат възможност да участват в заседанието и декларират, че са съгласни с 

предложените в доклада изменения и допълнения към Общите условия и Правила за 

работа на потребителите и нямат други възражения или забележки. Също така 

декларират, че в рамките на законоустановения срок ще отразят промените в проектите и 

ще ги представят на вниманието на Комисията.  

Колеги от работната група, има ли някакви обстоятелства, които са възникнали и 

сведени до Вашето внимание след приключване на работата Ви по работния доклад? 

 

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

природен газ“: 

Благодаря Ви, г-н Председател. Няма нови факти и обстоятелства и по този 

доклад. 

 

С. Тодоров: 

Чудесно. Колеги, имате ли някакви въпроси или изявления по отношение на 

заявлението на „Свиленград-газ” АД? 

 

Б. Голубарев: 

Г-н Председател, аз имам. Аз искам да декларирам, че при създаването на 

„Свиленград-газ” АД и при лицензирането му аз съм взел участие. Тогава, преди може 

би десетина години, съм участник в този процес. Искам да го декларирам. 

 

С. Тодоров: 

Благодаря, г-н Голубарев. Имате ли някакво отношение към дейността или 

структурата на собственост на това дружество в момента? 

 

Б. Голубарев: 

В момента и може би от десетина години - не.  

 

С. Тодоров: 

Благодаря, г-н Голубарев. Колеги от работната група, имало ли е по време на 

Вашата работа някакво взаимодействие или влияние от страна на Голубарев по 

отношение заявлението на заявителя? 

 

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

природен газ“: 

Не, нещо повече. Когато беше входиран докладът, г-н Голубарев не беше избран 

още за член на Комисията. 

 

С. Тодоров: 

Благодаря. Г-н Голубарев, изказвам благодарност за декларирането на наличния 

потенциален конфликт на интереси. След проверка на обстоятелствата, считаме, че няма 

проблем да продължите работа в състава на Комисията като неин член по отношение на 
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заявлението на „Свиленград-газ” АД и това не се е отразило на работата на работната 

група, която е изготвила доклада. С това мога да заключа, че процедурата е редовна. 

Очевидно няма допълнителни коментари или бележки по отношение на работния 

доклад. Приемаме работния доклад без възражение. Насрочвам следващото заседание на 

същата дата, както и предишното, за 17.03.2022 г. - закрито заседание, на което 

Комисията ще приеме документите в тяхната крайна редакция, след отразяване на 

нашите коментари. 

 

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 17.03.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление на „Свиленград-газ” АД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Свиленград-

газ” АД на територията на община Свиленград“, проект на „Общи условия на договорите 

за снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Свиленград-газ” АД на територията 

на община Свиленград“ и проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ 

на „Свиленград-газ” АД“. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-51-2/02.02.2022 г. до „Свиленград-

газ” АД. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
    

 

.................................................     СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ       

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

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

 Д. Кочков 

РОСИЦА ТОТКОВА 

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

 П. Трендафилова 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


