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София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

П Р О Т О К О Л 
 

София, 12.07.2016 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 на проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен 

газ, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на 

газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със сгъстен природен 

газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на 

дружеството на територията на община Свиленград за втори регулаторен период 

(2016-2020 г.) 

 

 Днес, 12.07.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в състав 

„Енергетика“, ръководено от председателя доц.д-р Иван Н. Иванов. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла 

Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На общественото обсъждане присъстваха Е. Маринова  – директор „Правна”, Р. 

Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“  и експерти от 

КЕВР. 
 

На 23.06.2016 г. на интернет страницата на Комисията е публикуван проект на 

решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с 

природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната 

мрежа, цени за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти 

към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Свиленград 

за втори регулаторен период (2016-2020 г.), както и съобщение за датата и часа на 

провеждане на общественото обсъждане. 

 

На общественото обсъждане присъстваха представители на „Свиленград-Газ” АД 

г-жа Надка Петрова – инженер Газоразпределителна мрежа и г-н Ташо Ташев – 

специалист „Контрол документи“. Не изпращат свои представители община Свиленград, 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Федерация на потребителите в България, 

Независима синдикална федерация на енергетиците в България, Българска национална 

асоциация на потребителите. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 

 

Т. Ташев: 

Искам да кажа на уважаемата Комисия, че лично се срещнах с кмета на 

Свиленград. Запознах го с доклада. Той изрази пред мен мнение, че е възпрепятстван и не 
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може самият той или човек от общината да присъства на днешното заседание, но нямат 

забележки по отношение на доклада. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това беше добро уточнение, защото община Свиленград не е представена на 

заседанието. Обикновено идва председател на Общинския съвет, тъй като те имат преки 

отговорности, но Вие казахте, че с кмета е проведен разговор и той приема доклада и 

заключението в него. 

 

Р. Тахир: 

Искам да посоча едно ново обстоятелство. Когато се приемаше този проект на 

решение, цената на обществения доставчик беше друга – 312,21 лв. В окончателното 

решение, във т. ІІ, цените ще бъдат с цена на обществения доставчик, която е приета за ІІІ 

тримесечие на 2016 г. – 281,08 лв. Само в тази част ще има корекция в окончателното 

решение. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие знаете, че макар че доставяте сгъстен природен газ до общината, от 01 юли има 

нови цени на базовата съставка на определяне на цените на „Свиленград-Газ” АД. Това е 

цената на „Булгаргаз“ ЕАД. Тя от 312,21 лв. намалява на 281,08 лв. 

 

Т. Ташев: 

Да, така е. 

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри в 10:35 ч. общественото обсъждане, като напомни 

за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по 

утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ на 

клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за 

снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към 

газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Свиленград за 

втори регулаторен период (2016-2020 г.).  

Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 28.07.2016 г. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

  (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 


