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П Р О Т О К О Л 
 

№ 282 
 

София, 25.10.2022 година 

 

Днес, 25.10.2022 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

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

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова 

(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.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че има 

кворум и не са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 278 от 19.10.2022 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 „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1079/19.10.2022 г. 

 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД не е заявило присъствено или виртуално участие в 

откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Откритото заседание е във връзка доклад с вх. № Е-ДК-1966 от 12.10.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 22.08.2022 г. от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД с 

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

 

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

Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Грета Дечева, Александра Димитрова, Рада Башлиева, 
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Светослава Маринова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от 

Протокол № 278 от 19.10.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В съответствие с процедурата, Комисията извести, разбира се, на заявителя за 

изготвения доклад. Същият му е предоставен и той в отговор на това… Всъщност ние 

каним за участие „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД в лицето на неговия изпълнителен директор 

г-н Цветомир Анастасов, но от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД не са потвърдили за участие 

нито на г-н Анастасов, нито на друго лице, което да представлява дружеството и да изрази 

становище, позиция от изготвения от работната група на Комисията доклад, нито 

присъствено, нито виртуално чрез Skype. При това положение, колеги, Вие знаете, че 

съгласно правилата заседанието се отчита, като поканен представител на заявителя, без 

неговото участие, процедурата продължава и ще завърши със закрито заседание на 

Комисията. Все пак да попитам… Случайно г-н Анастасов да е дошъл? Не! Тогава, преди 

да закрия заседанието, искам да съобщя, че закритото заседание, на което Комисията за 

енергийно и водно регулиране ще се произнесе с решение по искането на „Приста Ойл 

Холдинг“ ЕАД за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“, ще се проведе на 31.10.2022 г. Закривам това първо за деня заседание! 

 

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 31.10.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 22.08.2022 г. от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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-1079/19.10.2022 г. до „Приста 

Ойл Холдинг“ ЕАД.  
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                 ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев   

 

.................................................               ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:    

Д. Кочков 

РОСИЦА ТОТКОВА 

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

 П. Трендафилова 

     
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 


