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П Р О Т О К О Л 

 

№ 86 
 

София, 06.04.2022 година 

 

 

Днес, 06.04.2022 г. от 10:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

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

Кочков – член на Комисията (съгласно Заповед № З-ОХ-19 от 01.04.2022 г.). 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха А. Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“,  

К. Лазарова – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ (съгласно 

Заповед № ЧР-ТР84 от 22.03.2022 г.) и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателстващият Димитър Кочков 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В.  е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-158/28.03.2022 г. и изпраща представители. На заседанието се 

явиха: 
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• г-жа Светла Брайкова – упълномощен представител на „Витол Газ енд 

Пауър“ Б.В.; 

• г-н Радул Илиев – юрист. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-248 от 23.03.2022 г. 

относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-158 от 02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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, 

Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Красимира Лазарова, Александра Димитрова, Рада 

Башлиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 

от Протокол № 77/28.03.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Д. Кочков: 

Отново констатирам, че Комисията има кворум за провеждане на заседанието и 

също така не са известни процедурни пречки то да не бъде проведено. Докладът е качен 

на страницата на Комисията и всеки, който иска би могъл да се запознае с него. 

Представители на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. са поканени за участие. Заявили участие 

са г-жа Светла Брайкова – упълномощен представител на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. и 

г-н Радул Илиев – юрист. Заявката е за участие на място.  

Здравейте! Заповядайте на микрофона, за да кажете, ако имате някакви забележки 

по доклада или каквото и да е друго.  

 

С. Брайкова – упълномощен представител на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В.: 

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

работната група, 

Казвам се Светла Брайкова от Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, 

Кючуков и Величков”. В качеството ми на пълномощник на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., 

съгласно представено пред Вас пълномощно, искам да заявя следното: 

Съгласни сме с представеният и публикуван на интернет страницата на Комисията 

доклад от 23.03.2022 г. Приемаме изводите от точките от доклада, като имаме коментар 

единствено по точката относно предложения десетгодишен срок за предоставяне на 

лицензия. В заявлението сме изложили мотиви за по-дълъг срок за предоставяне на 

лицензия. При възможност, бихме искали това да бъде съобразено. Използвам 

възможността да благодаря на членовете на работната група за съдействието при 

предоставяне на изискуемите документи. Благодаря за вниманието! 

 

Д. Кочков: 

Благодаря Ви за изказването! Давам думата на работната група. Искате ли да 

коментирате нещо по направената забележка?  

 

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

По отношение на искането на дружеството за издаване на лицензия за срок от 25 

години. В доклада ние сме изложили аргументи за това, че срокът на лицензията не би 

следвало да бъде повече от десет години – предвид динамиката на пазара и 

невъзможността да бъде преценена дейността на един търговец на природен газ за 

толкова дълъг срок, още повече, че практиката на Комисията при определяне на срок на 

лицензия за търговия е този срок да бъде десет години.  

 

Д. Кочков: 

Благодаря, г-жо Иванова. Обръщам се към представителите на „Витол Газ енд 

Пауър“ Б.В. Имате възможност в тридневен срок да внесете писмено Вашите искания по 

отношение на доклада, които ще бъдат, уверявам Ви, разгледани от работната група и от 
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Комисията. Обръщам се към колегите от Комисията. Има ли някой, който би искал нещо 

да добави по отношение на това, което в момента е казано и по отношение на доклада? 

Няма такива. В такъв случай насрочвам следващото закрито заседание на 14.04.2022 г. 

 Закривам заседанието! Благодаря Ви за участието!  

 

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 14.04.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-158 от 02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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-158/28.03.2022 г. до „Витол Газ 

енд Пауър“ Б.В. 

2. Пълномощно на г-жа Светла Брайкова – упълномощен представител на „Витол 

Газ енд Пауър“ Б.В. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
     

 

.................................................     ДИМИТЪР КОЧКОВ      

 А. Йорданов 

                                                                       (Съгласно Заповед № З-ОХ-19 от 01.04.2022 г.) 

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

 Б. Голубарев 

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

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

 П. Трендафилова 

 РОСИЦА ТОТКОВА 

  

    
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 


