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ПРОТОКОЛ
№ 159
София, 21.06.2022 година
Днес, 21.06.2022 г. от 10:07 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. 4, 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 „Телегаз“ ООД за присъствено или виртуално
участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Телегаз“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх.
№ Е-ЗЛР-Л-1038/14.06.2022 г.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК – 1557 от 09.06.2022 г.
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-12 от 21.02.2022 г. от „Телегаз“ 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, Людмила Ненова, Александра Димитрова, Рада
Башлиева, Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4
от Протокол № 148/14.06.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
„Телегаз“ ООД не е заявило присъствено или виртуално участие в откритото
заседание чрез програмата за съобщения Skype.
Станислав Тодоров:
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg
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Изпратили сме покана до „Телегаз“ ООД. Те няма да присъстват. Г-н Николов сме
поканили, който е управител, въпреки че е осигурена и възможност за дистанционно
участие, няма да участват. В такъв случай това не е пречка да продължим заседанието.
Колеги, имате ли някакви коментари по отношение на заявлението и доклада на „Телегаз“
ООД? Г-н Йорданов?
Александър Йорданов:
Благодаря Ви, г-н Председател! При цялото ми уважение към заявителя и
търговската тайна, на която се позовава, го моля в рамките на процедурата, тъй като
предвижда корпоративно финансиране на дейността, да даде на работната група малко
повече подробности относно произхода на средствата, с които се финансира дейността.
Станислав Тодоров:
Благодаря, г-н Йорданов! Други изказвания? Колеги от работната група, имате ли
някакви съображения, които искате да изразите в рамките на това заседание? Няма. В
такъв случай насрочвам закритото заседание за 05.07.2022 г., с което закривам второто
открито заседание за днес. Благодаря!
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 05.07.2022 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-12 от 21.02.2022 г. от „Телегаз“ 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-1038/14.06.2022 г. до „Телегаз“
ООД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
А. Йорданов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

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