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П Р О Т О К О Л 
 

София, 13.11.2015 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление на „Камено-газ” ЕООД за утвърждаване на 

цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за продажба на 

природен газ на територията на община Камено за периода 2015-2019 г. 

 

 Днес, 13.11.2015 г. от 13:40 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 Комисията Светла Тодорова. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Георги Златев и главният секретар Николай Георгиев (без право на 

глас).  

На обсъждането присъства Валентин Петков, член на Комисията от състав 

„Водоснабдяване и канализация“.   
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-129/10.11.2015 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, Независима синдикална федерация на енергетиците в 

България, Българска национална асоциация на потребителите и Гражданско движение 

„ДНЕС“. Същите не изпращат свои представители на обсъждането присъства.  

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-07-00-48/10.11.2015 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени представители на „Камено-газ” ЕООД и община Камено. 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Петър Джумерски – изпълнителен директор на „Камено-газ” ЕООД; 

 г-жа Красимира Тенева – главен счетоводител на „Камено-газ” ЕООД. 

 

Община Камено не изпраща свои представители. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-15-33-14 от 17.12.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-33-5 от 

11.05.2015 г. и коригирано заявление с вх. № Е-15-33-13 от 09.10.2015 г., подадено от 

„Камено-газ” ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа и цени за продажба на природен газ на територията на община 

Камено за периода 2015-2019 г. 
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Светла Тодорова: 

Процедурата е спазена. Проведено е закрито заседание за приемане на доклада на 

28.10.2015 г., открито заседание на 04.11.2015 г. за обсъждане на доклада, след което е 

проведено закрито заседание на 09.11.2015 г. за приемане на проект на решение, което сега е 

предмет на това обществено обсъждане.  

 

Членът на Комисията Светла Тодорова откри общественото обсъждане и даде думата 

за изказвания. 
 

П. Джумерски: 

Нямаме коментари и забележки па проекта на решение. 

 

Светла Тодорова даде думата на работната група и членовете на Комисията за 

допълнителни въпроси и коментари. 

 

От страна на работната група и членовете на Комисията нямаше допълнителни 

въпроси и коментари. 

 

След като установи, че няма други изказвания, Светла Тодорова благодари още 

веднъж на присъстващите и закри в 13:45 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14-

дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проекта на 

решение относно заявление на „Камено-газ” ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за продажба на природен газ на 

територията на община Камено за периода 2015-2019 г. 
 

  

Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 30.11.2015 г. 
 

 

Приложения:  

1. Писма на КЕВР с изх. № Е-04-00-129/10.11.2015 г. и № Е-07-00-48/10.11.2015 г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: служебен ангажимент 
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

  (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

 

 

 


