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П Р О Т О К О Л 
 

София, 29.08.2016 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. 

за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи 

 

 Днес, 29.08.2016 г. от 11:03 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, ръководено 

от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас). 

На общественото обсъждане присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция 

„Правна“, Р. Тахир – началник отдел „Ценово регулиране и лицензии – природен газ“ и 

експерти от КЕВР. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-00-13/19.08.2016 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на енергетиката, Омбудсман на Република България, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, 

Българска стопанска камара, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална 

асоциация Активни потребители, Българска федерация на индустриални енергийни 

консуматори, Българска асоциация  Природен газ, БЕХ ЕАД, „Булгартрансгаз” ЕАД, 

"Булгаргаз" ЕАД, "Газинженеринг" ООД, "Консорциум Варна Про Енерджи"ООД, 

"Неврокоп -Газ" АД, "Балкангаз- 2000" АД, "Камено-Газ" ЕООД, "Добруджа Газ" АД, 

"Кнежа Газ" ООД, "Правецгаз 1"АД, "Костинбродгаз" ООД, "Карловогаз" ООД и 

"Тецеко" ЕООД. 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Иван Палдъмов - Министерство на енергетиката;  

 г-н Данаил Диков - „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Любомир Любенов  – „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Васил Ганев – „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Пламен Иванов - " Булгартрансгаз " ЕАД. 
 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 

търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Гражданско движение „ДНЕС“, 

Българска национална асоциация Активни потребители, Българска федерация на 

индустриални енергийни консуматори, Българска асоциация  Природен газ, БЕХ ЕАД, 

"Булгаргаз" ЕАД, "Газинженеринг" ООД, "Консорциум Варна Про Енерджи"ООД, 

"Неврокоп -Газ" АД, "Балкангаз- 2000" АД, "Камено-Газ" ЕООД, "Добруджа Газ" АД, 

"Кнежа Газ" ООД, "Правецгаз 1"АД, "Костинбродгаз" ООД, "Карловогаз" ООД и "Тецеко" 

ЕООД не изпраща свои представители. 

На общественото обсъждане присъства: 

 инж. Огнян Винаров – Граждански контрол и ДЕН. 
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Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията са публикувани доклад и проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към 

газопреносните и газоразпределителните мрежи. 
 

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

за изказвания. 
 

И. Палдъмов – Министерство на енергетиката: 

Министерството приема без забележки доклада. 
 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Всъщност с гласа на министър Петкова е прието решението на МС, т.е. дадено е 

съгласие още при приемането и предложението, което е направено за тези срокове. 
 

Д. Диков - „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Трябва да прегледаме още един път, по-внимателно, текста на Наредбата. Ще внесем в 

14-дневния срок писмено становище. 
 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Винаров, ще вземете ли отношение по тези проблеми или Вашето становище е 

такова, каквото беше по промените в Наредба №6? 

 

инж. О. Винаров – Граждански контрол и ДЕН: 

Нямам друго предложение. 
 

Р. Тахир: 

Няма нови данни и обстоятелства. Когато получим становищата, ще ги прегледаме и 

ако се налага, ще ги отразим. 
 

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

още веднъж на присъстващите и закри в 11:07 ч. общественото обсъждане, като напомни за 

14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения относно Проект 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. 

Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 19.09.2016 г. 
 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-00-13/19.08.2016 г. 
 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

  (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 


