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П Р О Т О К О Л 
 

№ 179 
 

София, 07.07.2022 година 

 

Днес, 07.07.2022 г. от 10:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

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

Голубарев – член на Комисията. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Искра Стайкова (без право на 

глас). 

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

газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“  и експерти 

на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателстващият Благой Голубарев откри заседанието и констатира, че има 

кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 170 от 30.06.2022 г., т. 2, 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 „Фактор Енерджи България“ ООД, за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения 

Skype.  

 

„Фактор Енерджи България“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1012/30.06.2022 г.  

 

На заседанието се яви: 

 г-н Николай Кискинов – упълномощен представител на „Фактор Енерджи 

България“ ООД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК – 1597 от 27.06.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1012 от 05.05.2022 г. от „Фактор Енерджи България“ 

ООД 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, Грета Дечева, Александра Димитрова, Рада Башлиева, 

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

Протокол № 170/30.06.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Благой Голубарев: 

Поканата за откритото заседание и материалите са публикувани на страницата на 

КЕВР. С писмо са поканени представителите на „Фактор Енерджи България“ ООД: г-н 

Николай Кискинов, упълномощен представител. Вие сте тук. Осигурена е възможност за 

дистанционно участие. Няма да има такова, доколкото виждам. Участниците в откритото 

заседание от страна на „Фактор Енерджи България“ ООД се представляват от г-н 

Кискинов. Давам думата на представителя г-н Кискинов, за да изкаже мнение и 

становище по доклада. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Фактор Енерджи 

България“ ООД: 

Благодаря! Нямам възражения към доклада. Няма нови обстоятелства или факти, 

които трябва да бъдат взети предвид. Моля, Комисията да издаде лицензия за „търговия с 

природен газ“ на „Фактор Енерджи България“ ООД. „Фактор Енерджи България“ ООД е 

дъщерно дружество на „Фактор Енергия“ – Испания, който е един от най-големите 

независими търговци на природен газ и на електрическа енергия в Испания. Снабдяват 

свободния пазар с много иновативни продукти и възнамерява сериозно да присъства на 

българския пазар на електрическа енергия и природен газ. 

 

Благой Голубарев: 

Благодаря, г-н Кискинов. Колеги, имате ли въпроси? Аз само искам да споделя. В 

бизнес планът Ви, Вие сте дали едни интересни прогнозни цени, ако те се променят, как 

мислите?  

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Фактор Енерджи 

България“ ООД: 

Много интересен е въпросът за цените. Наблюдаваме в последно време, 

изключително турболентни енергийни пазари на природен газ. Ако допреди три седмици 

цените бяха спаднали до около 70 – 80 евро, в момента наблюдаваме цени около 160. 

Дългосрочните очаквания са цените да се задържат някъде около 100, но всичко зависи 

от сигурността на доставките. В този смисъл смятам прогнозите за реалистични, но 

никога не знаем. 

 

Благой Голубарев: 

Да, Благодаря Ви! Колеги от работната група, Вие да имате някакви забележки, 

нови обстоятелства? 

 

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

Не. Г-н Голубарев, нямаме нови факти и обстоятелства, които да бъдат отразени. 

 

Благой Голубарев: 

Благодаря! В заключение, насрочвам закрито заседание на 20.07.2022 г. Поради 

изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 

 

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 
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Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 20.07.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1012 от 05.05.2022 г. от „Фактор Енерджи България“ ООД 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-1012/30.06.2022 г. до „Фактор 

Енерджи България“ ООД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  служебен ангажимент 

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................      ИСКРА СТАЙКОВА 

 Д. Кочков       

         

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

 П. Трендафилова 

 

      
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 


