ПРОТОКОЛ
№ 212
София, 04.12.2019 година
Днес, 04.12.2019 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 Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“,
Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на
КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
„СЕВЛИЕВОГАЗ-2000“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-67/27.11.2019 г. и изпращат свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Николай Апостолов – прокурист.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление от „Севлиевогаз2000“ АД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен
газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община
Севлиево.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Диана Николкова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Емилия Тренева,
Димитър Дуевски, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол №
204/27.11.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Апостолов, Вие познавате процедурата. Давам Ви думата да изразите
становището на заявителя „Севлиевогаз-2000“ АД относно доклада, който Ви беше
представен в необходимия предварителен срок. Заповядайте.
Н. Апостолов:
Запознахме се с доклада. Благодарим на екипа за направения анализ. Нямаме
забележки, нямаме какво да допълним. Благодаря Ви.
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Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Апостолов. Заявителят няма забележки по отношение на доклада.
Моля от работната група да съобщите има ли нови факти, данни и обстоятелства, които
трябва да бъдат отразени в последващата част от процедурата.
А. Иванова:
Не са настъпили нови факти и обстоятелства, които да намерят отражение в
окончателното решение.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Иванова. Колеги, имате ли Вие въпроси към заявителя? Не
виждам. В такъв случай, преди да закрия заседанието, искам да съобщя, че насрочвам
закрито заседание на КЕВР в пълен състав на 12.12.2019 г. за приемане на решение по
Вашето заявление, след което ще бъдете своевременно уведомен. Благодаря Ви за
участието.
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 12.12.2019 г. за вземане на решение относно
заявление от „Севлиевогаз-2000“ АД за продължаване срока на лицензии за дейностите
„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за
територията на община Севлиево.

Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-ПД-67/27.11.2019 г. до
„Севлиевогаз-2000“ АД.
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Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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