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П Р О Т О К О Л 

 

№ 13 
 

София, 10.01.2023 година 

 

 

Днес, 10.01.2023 г. от 10:23 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. 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 ЕРУ Юръп ГмбХ, за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

  

ЕРУ Юръп ГмбХ е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-ЗЛР-Л-1142/06.01.2023 г. изпраща свои представители. 

 

На заседанието се явиха: 

 г-н  Николай Кискинов – упълномощен представител на ЕРУ Юръп ГмбХ; 

 г-жа Александра Димитрова – упълномощен представител на ЕРУ Юръп ГмбХ. 

 

http://www.dker.bg/
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-20 от 05.01.2023 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1142 от 29.11.2022 г. от ЕРУ Юръп ГмбХ 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, Любослава Джоргова, Теодор Хиков, 

Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 

8/06.01.2023 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 В съответствие на процедурата на откритите заседания, се обърнахме към 

заявителя ЕРУ Юръп ГмбХ с искане да ни представят участници в откритото заседание. В 

отговор сме информирани, че в заседанието ще вземат участие г-н Николай Кискинов – 

упълномощен представител на дружеството и г-жа Александра Димитрова - също 

упълномощен представител на дружеството ЕРУ Юръп ГмбХ. Обръщам се към Вас, г-жо 

Димитрова и към Вас, г-н Кискинов, моля да изразите становището на представляваното 

от Вас дружество ЕРУ Юръп ГмбХ по доклада, изготвен от работната група на 

Комисията. Слушаме Ви, г-н Кискинов!  

 

 Николай Кискинов – упълномощен представител на ЕРУ Юръп ГмбХ: 

 Благодаря за усилията на работната група в тези доста бързи срокове, в които се 

подготви доклада. Нямам възражения по него. Моля да бъде издадена лицензия на ЕРУ 

Юръп ГмбХ.  ЕРУ Юръп е съкращение на Energy Resources of Ukraine. Това е компания, 

която отговаря стратегически за снабдяването на Украйна с природен газ, като в момента 

компанията има за цел да осигури нуждите на Украйна за тази зима и издаването на 

лицензията в тези експедитивни срокове е израз на солидарност към народа на Украйна, 

който има нужда от тези ресурси. Благодаря!  

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Благодаря Ви, г-н Кискинов! Благодаря Ви за оценката, която давате за 

експедитивността и действително изключителната организираност на работната група, 

която мобилизира своя експертен потенциал, за да може в кратък срок да изготви този 

доклад, който беше представен за разглеждане. Зная важната роля, която играе това 

дружество за снабдяването в следващите седмици и месеци на Украйна с природен газ. 

Това, което се дава на сайта Gas Infrastructure Europe показва, че запълняемостта на 

газохранилищата в Украйна е под 25% и макар и слабо продължава да намалява. Този 

тренд може да бъде променен само от доставка на сериозни количества природен газ, като 

се надявам, разбира се, че в това отношение дружеството, което кандидатства при нас за 

издаване на лицензия ще бъде активен участник. Има ли нови данни, факти и 

обстоятелства, г-н Димитров, които трябва да отразим? 

 

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

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

представители на ЕРУ Юръп ГмбХ, не са известни нови факти и обстоятелства на 

работната група, за които да Ви информираме.  

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Колеги, Вие имате ли желание за изказване? Не. Аз само ще допълня, за 

да видите колко е критична там ситуацията, че средната запълняемост в момента в 

Европейския съюз е 83,10%. В България, в „Чирен“ е 82,19%. Сега под 24%, в момента, е в 

Украйна. Аз ще Ви пожелая успех, но това всъщност е само елемент, момент от 
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процедурата и за да я завършим за Вас, като представителите на ЕРУ Юръп ГмбХ, както, 

разбира се, за Комисията и за работната група, известявам, че насрочвам закрито 

заседание, на което Комисията ще излезе с решение по искането на ЕРУ Юръп ГмбХ за 

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

13.01.2023 г., след което, г-н Кискинов, ще бъдете своевременно уведомен. 

 

Николай Кискинов – упълномощен представител на ЕРУ Юръп ГмбХ: 
Благодарим! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Желая Ви успешен ден от името на Комисията. 

 

 

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-1142 от 29.11.2022 г. от ЕРУ Юръп ГмбХ 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-1142/06.01.2023 г. до ЕРУ 

Юръп ГмбХ. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

 

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

  Д. Кочков 

 

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

  П. Трендафилова 

         РОСИЦА ТОТКОВА 

 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 


