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П Р О Т О К О Л 
 

№ 186 
 

София, 12.07.2022 година 

 

Днес, 12.07.2022 г. от 13:03 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя Станислав Тодоров. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и главният секретар Искра Стайкова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, М. 

Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел 

„Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Откритото заседание се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че не са налице 

правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 182 от 11.07.2022 г., т. 1, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез платформата за комуникация Microsoft Teams. 

 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Булгаргаз” ЕАД за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез платформата за комуникация Microsoft Teams.  

 

„Булгаргаз” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. 

№ Е-15-20-1026/11.07.2022 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание чрез платформата за комуникация Microsoft 

Teams са: 

 г-жа Анжела Славова – директор на дирекция „Правна“ в „Булгаргаз“ ЕАД; 

 г-жа Людмила Витанова – ръководител на отдел „Цени, пазарни анализи и 

ценообразуване“ в „Булгаргаз“ ЕАД; 

 г-н Марин Филиповски – ръководител на отдел „Оперативен контрол на 

доставките“ в „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-1633 от 08.07.2022 г. 
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относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-1026#1 от 06.07.2022 г. за 

утвърждаване на цена за месец юли 2022 г., по която общественият доставчик да продава 

природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена 

лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Милен Димитров, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Хриси Йорданова, Михаела Андреева, Александра Димитрова, 

Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 

182/11.07.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Станислав Тодоров: 

 Публикували сме поканата за участие в това заседание на страницата на КЕВР, също 

така сме поканили нарочно представители на „Булгаргаз“ ЕАД да вземат отношение  по 

този доклад. Те ще се възползват онлайн: г-жа Славова – директор на дирекция „Правна“, 

г-жа Витанова – ръководител на отдел „Цени“ и г-н Филиповски – ръководител на отдел 

„Доставки“. Здравейте! Дали се чуваме? 

 

Служител от КЕВР включи представителите на „Булгаргаз“ ЕАД за видео 

разговор чрез платформата за комуникация Microsoft Teams.  

 

Анжела Славова – член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД: 

 Здравейте, г-н Председател! Здравейте на всички колеги и членове на Комисията.  

 

Станислав Тодоров: 

Чухте какво е заседанието. Даваме Ви възможност да вземете отношение по 

доклада на работната група, който Ви е предоставен. Получено е и едно писмо тази сутрин 

от Вас, така че, ако искате, може да изразите Вашите съображения сега.  

 

Анжела Славова – член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Благодаря Ви, г-н Председател! „Булгаргаз“ се запозна подробно с доклада на 

работната група и именно в тази връзка сте получили нашето писмено становище по него. 

В този смисъл ние сме изразили писмено становището си по доклада.  

 

Станислав Тодоров: 

Знаете, че всички ние се забавяме с обявяването на цената на газа за месец юли. Ще 

имате ли възможност да изразите Вашето писмено становище окончателно след това 

заседание - до 16:00 часа днес, за да може окончателно да приемем цената на газа?  

 

Анжела Славова – член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Разбира се, г-н Председател. Ще го направим, за да може да има днес решение за 

утвърждаване на цената.  

 

Станислав Тодоров: 

Добре! Благодаря! Колеги комисари, имате ли някакви въпроси към заявителя или 

към работната група? Колеги от работната група, имате ли някакви коментари или 

нововъзникнали факти и обстоятелства, които искате да споделите? 

 

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

Г-н Председател, новите факти вече бяха споменати с писмото, което днес 

„Булгаргаз“ ЕАД представи във връзка с разходите за капацитет.  
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Станислав Тодоров: 

Ще имаме ли възможност да отразим тези коментари и тяхното становище до 16:00 

часа днес? 

 

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

Да!  

   

Станислав Тодоров: 

В такъв случай насрочвам закритото заседание днес, 12.07.2022 г. от 16:00 часа, на 

което ще приемем окончателно решение за цената на газа за м. юли. Поради изчерпване 

на дневния ред, обявявам заседанието за закрито. Благодаря Ви за участието! 

 

Анжела Славова – член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Благодарим и ние!  

 

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 12.07.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-1026#1 от 06.07.2022 г. за утвърждаване на 

цена за месец юли 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на 

крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за 

производство и пренос на топлинна енергия. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-1026/11.07.2022 г. до „Булгаргаз“ 

ЕАД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

ИСКРА СТАЙКОВА  
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 


