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П Р О Т О К О Л 
 

София, 11.06.2015 г. 

 
от Обществено обсъждане 

на проект за решение относно утвърждаване на цени на „Рила газ” ЕАД за 

пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава 

природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени 

за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия 

„Запад“ 

 

 Днес, 11.06.2015 г., от 15:00 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

състав „Енергетика“, ръководено от члена на КЕВР Светла Тодорова. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Георги Златев, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Валентин Петков, 

Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас). 

 

Отсъстваше председателят на Комисията доц. д-р Иван Н.Иванов поради 

служебен ангажимент. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-39-19/04.06.2015 г. като заинтересовани лица 

бяха поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите 

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

потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни 

потребители“, община Благоевград, община Дупница, община Перник, община 

Радомир, община Сандански, община Враца и „Рила газ” ЕАД. 

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Масимо Бонато – изпълнителен директор на „Рила газ“ ЕАД; 

 г-н Дамян Пейчев – мениджър в „Рила газ“ ЕАД; 

 г-жа Венета Райкова – директор „Маркетинг“ в „Рила газ“ ЕАД; 

 г-жа Дора Дамянова – главен експерт в КНСБ; 

 г-н Румен Еленков – главен експерт в община Благоевград. 

 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, 

Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни 

потребители“, община Дупница, община Перник, община Радомир, община Сандански  

и община Враца не изпращат свои представители.  

 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно 

утвърждаване на цени на „Рила газ” ЕАД за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, 

присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към 

газоразпределителната мрежа на обособена територия „Запад“. 
 

Членът на Комисията Светла Тодорова откри общественото обсъждане. 
 



Масимо Бонато: 

Добър ден на всички. Запознати сме с доклада. Нямам какво да допълня, 

съгласни сме с това, което сте направили. 

 

Дора Дамянова: 

Нямаме възражения по предложението на КЕВР, след като и ръководството на 

дружеството е съгласно. 

 

Румен Еленков: 

Мисля, че при тези сметки, които съм направил, цената на газа нараства с 14%. 

Мисля, че това е доста висок ръст и ще се отрази на социалните ангажименти на 

общината ( училища, детски градини и други газифицирани обекти). Това е нашето 

мнение, натоварен съм да кажа на Комисията, че считаме, че скокът на цената е доста 

голям. 

 

Светла Тодорова: 

Тук има и други обстоятелства, които трябва да бъдат взети предвид. Откога не е 

променяна цената на дружеството? 

 

Ремзия Тахир: 

Цените на дружеството, които са действащи в момента, са от 2009 г., не са 

променяни пет години. Тези цени са 1/3 от крайната продажна цена на потребителите, 

защото по-голямата част от цената се формира от цената на обществения доставчик. 

Всъщност тези цени заедно с цената на обществения доставчик – много по-малък ръст 

е. „Булгаргаз“ ЕАД вече внесе заявление, още ще падне цената на обществения 

доставчик. Така че, като се погледне крайната продажна цена, спрямо сега действащата, 

тя ще бъде много по-ниска. Частично ще се компенсира това увеличение на 

дружеството. 

 

Светла Тодорова: 

Тези цени, които в момента са в проекта на решение, са изчислени при цена на  

„Булгаргаз“ ЕАД за действащото тримесечие, което приключва в края на този месец и 

по предварителни данни, всъщност вече не са предварителни, има вече официално 

заявление, така ли е? С колко процента се намалява? 

 

Ремзия Тахир: 

Някъде още със 7,11% ще падне цената на „Булгаргаз“ ЕАД по предварителни 

изчисления. Около 37 лв. надолу. 

 

Светла Тодорова: 

Тази цена ще бъде преизчислена с новата цена на „Булгаргаз“ ЕАД и решението 

ще бъде взето при новите цени на „Булгаргаз“ ЕАД. Цената на „Булгаргаз“ ЕАД пада 

със 7,11%, не мога да кажа как точно ще се отрази на крайната цена, във всички случаи 

ще има намаление. 

 

Венета Райкова: 

С по-голям процент ще се отрази, т.е. увеличението при тях ще бъде минимално, 

защото 7% върху по-голяма част на „Булгаргаз“ ЕАД, която в момента е 523,70 лв., ще 

стане към 450 лв. и нещо, т.е. 7% правят много повече от нашето 14%. Ние ще Ви 

предоставим точно каква ще бъде цената за общинските обекти в община Благоевград, 

така че Вие ще бъдете информирани. 

 

 



Светла Тодорова: 

Има ли нови факти и обстоятелства, които работната група да ни съобщи? 

 

Ремзия Тахир: 

Няма нови факти и обстоятелства, които да отразим. Искам да уточня, че цените, 

които се посочват в този проект на решение, са пределните цени. Право на дружеството 

е да продава и под пределните цени, ако прецени. 

 

Госпожа Светла Тодорова даде думата на членовете на Комисията за въпроси 

към заявителите или коментари. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към заявителите. 

 

След като установи, че няма други изказвания, членът на Комисията Светла 

Тодорова благодари още веднъж на присъстващите и закри в 15:10 ч. общественото 

обсъждане, като напомни за 14-дневния срок, в който могат да се представят в 

Комисията предложения по проекта на решение относно утвърждаване на цени на 

„Рила газ” ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по 

които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната 

мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена 

територия „Запад“. Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 

29.06.2015 г. 
 

Приложения:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-39-19/04.06.2015 г. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: служ. ангажимент 
 

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

 (С. Тодорова)  

 

2. ................................................. 

 (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

6. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

7. ................................................. 

 (В. Петков) 

 

8. ................................................. 

 (Д. Кочков) 

 


