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П Р О Т О К О Л 

 

№ 158 
 

София, 21.06.2022 година 

 

Днес, 21.06.2022 г. от 10:04 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, Благой 

Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Елена Маринова – за главен секретар, 

съгласно Заповед № ЧР-ТР-130 от 16.06.2022 г. (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 № 148 от 14.06.2022 г., т. 3, 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 „Митилинеос“ С.А.  за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

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

изх. № Е-ЗЛР-Л-1025/14.06.2022 г.  

 

Заявил участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е: 

 г-н Радослав Миков – упълномощен представител на „Митилинеос“ С.А.   

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ЗЛР–Л–1556 от 

09.06.2022 г. заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-10 от 15.02.2022 г. от „Митилинеос“ С.А.  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 
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Башлиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 

от Протокол № 148/14.06.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Станислав Тодоров: 

 Поканата за открито заседание е публикувана на сайта на КЕВР. Също така е 

изпратена и на заявителя, който ще вземе участие през Skype. Това ще бъде г-н Миков. 

Нека да го свържем. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Радослав Миков – упълномощен представител на 

„Митилинеос“ С.А. за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Радослав Миков – упълномощен представител на „Митилинеос“ С.А.: 

 Чуваме ли се?  

 

 Станислав Тодоров: 

 Здравейте, г-н Миков! Дали се чуваме? 

 

 Радослав Миков – упълномощен представител на „Митилинеос“ С.А.:  
 Да, чуваме се. Здравейте, г-н Председател! 

  

 Станислав Тодоров: 

Здравейте! Участвате в момента в открито заседание по повод Вашето заявление 

за издаване на лицензия за осъществяване на дейност „търговия с природен газ“. 

Предоставени са Ви документите, изготвени от работната група. Имате възможност в 

момента да вземете участие. Заповядайте! 

 

 Радослав Миков – упълномощен представител на „Митилинеос“ С.А.:

 Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми членове на Комисията, уважаеми 

членове на работната група, запознахме се с доклада, нямаме забележки. Искам да изразя 

благодарност на работната група за конструктивната работа и на Вас, че ни давете 

възможност да вземем становище. Благодаря! 

 

 Станислав Тодоров: 

И аз благодаря! Колеги комисари, имате ли някакви въпроси? Не! Колеги от 

работната група? Някакви нововъзникнали факти или обстоятелства, които искате да 

споделите? Няма. Чудесно! В такъв случай насрочвам закритото заседание за 05.07.2022 

г. и с това закривам заседанието. Благодаря Ви за участието! 

 

Радослав Миков – упълномощен представител на „Митилинеос“ С.А.: 

Благодаря Ви много, г-н Председател! Лека работа! 

 

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 05.07.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-10 от 15.02.2022 г. от „Митилинеос“ С.А.  с искане за издаване 

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

 

 



[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

 3 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1025/14.06.2022 г. до 

„Митилинеос“ С.А. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

ЕЛЕНА МАРИНОВА 

     (Съгласно Заповед № ЧР-ТР-130 от 16.06.2022 г.) 
 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 
 

 


