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П Р О Т О К О Л 
 

София, 28.07.2016 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение по заявление от "Аресгаз" АД за утвърждаване на пределни цени 

за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен 

снабдител" по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към 

газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи потребители за обособена територия 

"Запад" за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г. включително 

 

 Днес, 28.07.2016 г. от 10:15 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 Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха Р. Тахир – началник отдел „Ценово 

регулиране и лицензии – природен газ“ и експерти от КЕВР. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-24-27/22.07.2016 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, 

Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, 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, община 

Перник, община Враца, община Радомир, община Дупница, община Благоевград и 

община Сандански. 

 

На общественото обсъждане присъства: 

 г-жа Ирина Божкова – старши експерт в ДСИЕ на община Перник; 

 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

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

търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, 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, община Враца, община 

Радомир, община Дупница, община Благоевград и община Сандански не изпращат свои 

представители. 
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На общественото обсъждане присъстваха представители на "Аресгаз" АД: 

 г-н Масимо Бонато – изпълнителен директор; 

 г-жа Венета Райкова – директор „Маркетинг и продажби“; 

 г-н Дамян Пейчев – мениджър „Инвестиционни проекти“. 

 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение по 

заявление от "Аресгаз" АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите 

"разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" по 

групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа 

по групи и подгрупи потребители за обособена територия "Запад" за регулаторен период 

от 2016 г. до 2020 г. включително. 
 

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

думата за изказвания. 

 

И. Божкова – старши експерт е ДСИЕ на община Перник: 

По принцип "Аресгаз" АД вече имат заявления в община Перник за нови 

потребители, това мога да потвърдя, което е добре. Ние работим с тях отскоро. Те са с 

ново наименование. Да чуя нататък разискванията. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това означава, че в община Перник се разширява мрежата на потребители на 

"Аресгаз" АД. 

 

А. Йорданов – член на КЕВР: 

Само използвам възможността да поздравя "Аресгаз" АД за разумната търговска и 

ценова политика по отношение на клиентите. Тази тенденция лично на мен ми харесва. 

Надявам се да сте добър пример за сектора. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Йорданов. Аз също се присъединявам към Вашето становище и 

искам да пожелая на "Аресгаз" АД по-нататъшно разширяване на дейността, разширяване 

на газификацията в общините, с които те имат договори за газифициране на битови и 

стопански потребители.  

 

М. Бонато - изпълнителен директор на "Аресгаз" АД: 

Искам да благодаря за това. Само искам да кажа, че ние взехме контрола върху 

дружеството само преди година и половина и резултатите вече започнаха да пристигат и 

се виждат, защото успяхме да утроим броя на клиентите за година и половина. Виждаме, 

че клиентите и потенциалните потребители наистина вече знаят, че ако поискат, вече 

могат да се присъединят много бързо. Виждаме добри сигнали от тяхна страна. Поне по 

отношение на битовите потребители имаме само добри новини. Както знаете, с 

индустриалните потребители имаме проблема за прякото присъединяване, което 

съществено се отразява върху нас. Рано или късно ще трябва да помислим за това, защото 

това рефлектира и върху крайните клиентски цени. Вие знаете това добре, тъй като 

големите консуматори се присъединяват към преносната мрежа директно. Няма лесен 
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отговор на този въпрос, знаем, но също така не мога да се съглася, че ние трябва да 

приемем, че губим тези клиенти. Тези количества наистина ще помогнат да намалим още 

цената. Според мен ние трябва да създадем екип, който да оцени ситуацията и да видим 

как да я решим съвместно. Надявам се в близко бъдеще благодарение на програма Дезире 

да има още по-добри новини по отношение на битовите потребители. 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Бонато. Вие самият казахте във Вашето изказване, че проблемът, 

който засегнахте, е наистина изключително сложен. По определен начин той изисква и 

промяна в законодателството, т.е. неговото решаване стои на ниво, което дори е извън 

КЕВР. Действително този проблем трябва да намери подходящото решение. 

Пожелавам успех на "Аресгаз" АД в тяхната дейност. 

 

 

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

още веднъж на присъстващите и закри в 10:20 ч. общественото обсъждане, като напомни за 

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

утвърждаване на пределни цени на "Аресгаз" АД за дейностите "разпределение на природен 

газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" по групи потребители, и пределни 

цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи потребители 

за обособена територия "Запад" за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г. включително. 

Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 18.08.2016 г. 
 

 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-24-27/22.07.2016 г. 
 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

  (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

 


