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П Р О Т О К О Л 
 

 

№ 150 
 

 

София, 16.06.2022 година 

 

Днес, 16.06.2022 г. от 10:37 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, 

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

глас).  

На заседанието присъстваха 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.  

 

Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че има кворум 

и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 146 от 10.06.2022 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 „Азомуреш“ С.А.  за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Азомуреш“ С.А.   е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-12-00-1272/10.06.2022 г.  

 

На заседанието се явиха: 

 

 г-н Николай Кискинов – упълномощен представител на „Азомуреш“ С.А.; 

  г-жа Александра Димитрова – адвокат; 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ЗЛР–Л–1015 от 

06.06.2022 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-14 от 24.02.2022 г. от „Азомуреш“ С.А.   
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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 № 146/10.06.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Станислав Тодоров: 

Темата на откритото заседание е доклад от 06.06.2022 г. относно заявление от 

24.02.2022 г. от „Азомуреш“ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. Работна група в състав: Агапина Иванова, Елена 

Маринова, Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Красимира Лазарова, Александра 

Димитрова, Рада Башлиева, Светослава Маринова, са изготвили този доклад, който е 

публикуван на страницата на КЕВР и предоставен на заявителя, който се представлява 

лично от г-н Кискинов и г-жа Димитрова, единият упълномощен представител, а г-жа 

Димитрова – адвокат. Заповядайте! Можете да вземете отношение по така предоставеният 

Ви доклад на работната група. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на „Азомуреш“ С.А.: 

 Г-н Председател, уважаеми членове, нямаме възражения срещу подготвения 

доклад. Молим да бъде приет и да бъде издадена лицензия за търговия с природен газ на 

„Азомуреш“ С.А. Това всъщност е едно голямо предприятие, което осъществява 

дейността си в множество държави. Причината да се кандидатства за лицензия за 

търговия в България е оптимизиране на доставките и активното пазарно поведение на 

предприятието в региона. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря! Колеги от Комисията, имате ли някакви въпроси? Колеги от работната 

група? Не. В такъв случай насрочвам закрито заседание за 28.06.2022 г. и с това 

изчерпвам дневния ред и 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 28.06.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-14 от 24.02.2022 г. от „Азомуреш“ С.А. с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-1272/10.06.2022 г. до 

„Азомуреш“ С.А. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
     

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 Д. Кочков 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

................................................. 
 П. Трендафилова 

ИСКРА СТАЙКОВА 

     
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 

 

 
 


