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П Р О Т О К О Л 
 

№ 12 
 

София, 10.01.2023 година 

 

 

Днес, 10.01.2023 г. от 10:17 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

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

председателя 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 - 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 И. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 8 от 06.01.2023 г., т. 1, 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 „Енерджи Трейдер“ ЕООД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

  

„Енерджи Трейдер“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-Л-1110/06.01.2023 г. изпраща свои представители. 

 

На заседанието се явиха: 

 

 г-н Пламен Павлов – управител на „Енерджи Трейдер“ ЕООД; 

 г-н Григор Евстатиев – търговски директор в „Енерджи Трейдер“ ЕООД. 

 

http://www.dker.bg/
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-9 от 05.01.2023 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1110 от 27.10.2022 г. от „Енерджи Трейдер“ ЕООД 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, Людмила Ненова, Александра Димитрова, Любослава 

Джоргова, Теодор Хиков, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 1 от Протокол № 8/06.01.2023 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 От страна на заявителя „Енерджи Трейдер“ ЕООД тук, присъствено, ще вземат 

участие г-н Пламен Павлов, който е управител на дружеството и г-н Григор Евстатиев, 

който е търговски директор на дружеството. Г-н Павлов, обръщам се към Вас, както 

разбира се и към г-н Евстатиев, да изразите отношението и становището на дружеството 

по изготвения доклад. Заповядайте! Имате думата!  

 

 Пламен Павлов – управител на „Енерджи Трейдер“ ЕООД: 

 Благодаря Ви, г-н Председател! Честита Нова година на всички!  

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Честита и на Вас! 

 

 Пламен Павлов – управител на „Енерджи Трейдер“ ЕООД: 

 Да ни е успешна! Аз съм леко смутен да гледаме нашата лицензия, след като чух 

как планират газоразпределителните предприятия своето потребление, защото преди 

малко г-н Дачев, планът, който е включен в тяхната програма го събори с това, че 

битовите потребители едва ли ще ги присъедини, след този коктейл, който е направил. 

Дори нашето присъствие и толкова много търговци на газ отново са притеснителни, 

защото ние реално в една много стагнирана обстановка се налага да разглеждаме нашата 

процедура. Същевременно, две думи само като въведение… ще извинявате за това 

отклонение… Нямаме никакви бележки по доклада.  

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 За което Ви благодаря!  

 

 Пламен Павлов – управител на „Енерджи Трейдер“ ЕООД: 

 Нещо повече: имаме готовност наистина това, което сме заложили в бизнес плана 

да бъде като най-ниска точка на търговия, като разчитаме преди всичко не само на 

българския пазар, но и на регионалния пазар. В момента ние работим по другите 

лицензирани и просто си мисля, че е добре периодично ние да се срещаме с Вас, за да 

казваме кой какво е направил, защото тези планове трябва да ни задължават. Благодаря 

Ви! 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Благодаря Ви, г-н Павлов! Най-напред искам да Ви благодаря за оценката, която 

дадохте за доклада, който е изготвен от работната група. На второ място, относно Вашето 

желание за такива срещи. Мисля, че първата от тях ще се проведе съвсем скоро, защото тя 

е в момент на организация, така, както бяхме обещали на г-н Симеонов на среща при 

министъра, така че в това отношение вратата на КЕВР е отворена за такива срещи, защото 

само при диалог и дискусия могат да бъдат решавани проблемите. Сега се обръщам към г-
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н Димитров. От името на работната група, моля Ви кажете, г-н Димитров, има ли нови 

обстоятелства, които трябва да бъдат отразени в заключителните документи?  

 

 М. Димитров – директор  на дирекция „Природен газ“: 

 Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми 

представители на „Енерджи Трейдер“ ЕООД, на работната група не са известни нови 

факти и обстоятелства спрямо тези, които са посочени в доклада, представен към 

Комисията.  

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Благодаря, г-н Димитров! Колеги, Вие имате ли въпроси към г-н Павлов и г-н 

Евстатиев? Не. Аз имам един въпрос, макар че отговора почти го зная. В Таблица № 1 сте 

представили прогнозна средна покупна цена на природния газ и сте дали една и съща 

стойност за всичките пет години. Надявам се това Вие просто сте го дали бих казал 

дежурно, защото съвсем очевидно е, че цената няма да бъде една и съща в петгодишния 

период.  

 

 Пламен Павлов – управител на „Енерджи Трейдер“ ЕООД: 

 За целите на бизнес плана сме приели стоп цени. Тази стоп цена всяка година… Тя 

отразява, разбира се и реалната цена върху приходната част и върху разходната част. За да 

не се правим на знаещи какво ще се случи, затова работим със стоп цена.  

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Така и предполагах, защото дори и при изключителната волатилност на цените, 

особено в рамките на годината след започване на войната в Украйна, много е трудно 

изобщо да се направи някаква мотивирана прогноза, но това исках да го чуя от Вас. 

Колеги, ако няма други изказвания, тогава искам да обявя, че Комисията за енергийно и 

водно регулиране ще се произнесе с решение по заявлението от 27.10.2022 г. от „Енерджи 

Трейдер“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ на закрито заседание, което насрочвам на 13.01.2023 г. След 

заседанието ще бъдете своевременно уведомени за приетия документ, който трябва да 

получите. Благодаря Ви за участието, г-н Павлов, както и на Вас, г-н Евстатиев! Успешен 

ден! 

 

 

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 13.01.2023 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1110 от 27.10.2022 г. от „Енерджи Трейдер“ ЕООД 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-ЗЛР-Л-1110/06.01.2023 г. до „Енерджи 

Трейдер“ ЕООД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

 

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

  Д. Кочков 

 

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

  П. Трендафилова 

         РОСИЦА ТОТКОВА 

 

 

 
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 


