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П Р О Т О К О Л 

 

№ 87 
 

София, 06.04.2022 година 

 

 

Днес, 06.04.2022 г. от 10:10 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 „Първо плинарско друщво“ ООД, за присъствено 

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

 

„Първо плинарско друщво“ ООД  е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-2/28.03.2022 г.  

 

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

http://www.dker.bg/
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• г-жа Ива Връкич – упълномощен представител на „Първо плинарско друщво“ 

ООД; 

• г-жа Катя Койчева – преводач.    

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-249 от 23.03.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД 

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, Хриси Йорданова, Александра Димитрова, Рада 

Башлиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 

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

 

Д. Кочков: 

От страна на дружеството има заявка за участие – г-жа Ива Връкич – упълномощен 

представител и г-жа Катя Койчева – преводач. Заявката е за участие по Skype. Да се 

свържем с представителите, за да изкажат становището си по доклада.  

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Ива Връкич – упълномощен представител на 

„Първо плинарско друщво“ ООД и г-жа Катя Койчева – преводач, за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Д. Кочков: 

Здравейте, ако обичате да се представите за протокола, за да може да продължим 

заседанието.  

 

Катя Койчева – преводач: 

Здравейте! Казвам се Катя Койчева и ще бъда преводач на тази среща.  

 

Д. Кочков: 

Бихте ли искали да изкажете становище по доклада, изготвен от работната група 

относно Вашето заявление? 

 

И. Връкич – упълномощен представител на „Първо плинарско друщво“ ООД: 

Аз не съм човекът, който е работил по този доклад, но в момента съм 

упълномощена да представлявам фирмата, тъй като човекът, който е работил има COVID. 

Това лице знае български, а аз не знам и затова говорим през преводач. В момента на нас 

ни трябва лиценз за търговия с газ в България и този разговор ни е нужен за добиване на 

този лиценз. Идеята е и двете страни да приемат това, което е написано в този доклад.  

 

Д. Кочков: 

Аз все пак бих искал да попитам конкретно: има ли някакви забележки към 

доклада на работната група, или сте съгласни с него? 

 

И. Връкич – упълномощен представител на „Първо плинарско друщво“ ООД: 

Съгласни сме!  

 

Д. Кочков: 

Благодаря Ви за участието! Желая Ви приятен ден! Давам думата на работната 

група, ако има някакви нови факти и обстоятелства, които бихте искали да споделите.  

 

А. Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“: 
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От името на работната група информирам Комисията, че не са ни известни нови 

факти и обстоятелства, които да имат отношение към разглеждания въпрос.  

 

И. Връкич – упълномощен представител на „Първо плинарско друщво“ ООД: 

Може ли само да попитаме в коя фаза е процедурата за издаване на лиценза и кога 

можем да очакваме евентуално издаването на този лиценз?  

 

Д. Кочков: 

Давам думата на г-жа Иванова да Ви обясни точно в коя фаза е процедурата по 

изготвяне – като ръководител на работната група.  

 

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

Процедурата по издаване на лицензия знаете, че започва с подаване на заявление, 

което се разглежда и анализира от назначена работна група, която изготвя доклад. 

Предмет на днешното открито заседание е разглеждане на доклада на работната група и 

представяне на становище от заявителя. Следващата стъпка е насрочване на закрито 

заседание, на което Комисията разглежда проекта на решение, предложен от работната 

група за издаване на лицензия, така че това е последната стъпка, която предстои, за да 

бъде издадена тази лицензия. Сега ще Ви бъде съобщена и датата, на която Комисията ще 

заседава.  

 

Д. Кочков: 

Благодаря, г-жо Иванова. Колеги от Комисията, някакви коментари? Няма 

коментари. В такъв случай, преди да закрия заседанието, обявявам дата за закрито 

заседание: 14.04.2022 г., с което заседанието е закрито. Благодаря Ви за участието и лек 

ден Ви желая!  

 

И. Връкич – упълномощен представител на „Първо плинарско друщво“ ООД: 

Дали това означава, че лицензът ще се получи преди началото на май месец? 

 

Д. Кочков: 

Г-жо Иванова, последен коментар, защото заседанието би следвало вече да бъде 

закрито.  

 

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

Решението за издаване на лицензия ще бъде взето на 14-ти април, но следва да се 

има предвид, че съгласно националното законодателство има 14-дневен срок за обжалване 

на решението, в който лицензията още няма да е влязла в сила. След изтичане на този 14-

дневен срок, в случай, че не е обжалвано това решение, лицензията ще влезе в сила.  

 

Д. Кочков: 

Благодаря Ви още един път за участието и още един път ще Ви напомня, че датата 

на закритото заседание е 14.04.2022 г.  

 

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. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД с искане 
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за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-2/28.03.2022 г. до „Първо 

плинарско друщво“ ООД. 

2. Пълномощно на г-жа Ива Връкич – упълномощен представител на „Първо 

плинарско друщво“ ООД. 
 

 

 

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 


