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П Р О Т О К О Л 
 

София, 09.08.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление от "КарловоГаз" ООД за утвърждаване на 

цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, 

компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на 

клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово за 

периода 2017-2021 г. 

 

Днес, 09.08.2017 г. от 10:20 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – 

природен газ“ и експерти на КЕВР. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-47-12/28.07.2017 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите 

синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална 

федерация на енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, 

Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска 

федерация на индустриалните енергийни консуматори, Федерация на потребителите в 

България, Българска национална асоциация Активни потребители, Гражданско 

движение „ДНЕС“ и община Карлово. 

 

На общественото обсъждане присъства: 

 г-н Пламен Павлов – управител на "КарловоГаз" ООД. 

 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, 

Българска стопанска камара, Българска федерация на индустриалните енергийни 

консуматори, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 
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Активни потребители, Гражданско движение „ДНЕС“ и община Карлово не изпращат 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 от "КарловоГаз" ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, 

цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и 

цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на 

община Карлово за периода 2017-2021 г., изготвен от работна група в състав: Елена 

Маринова, Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Боян Наумов 

и Емилия Тренева. 

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

за изказвания. 

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

В съответствие с процедурата, давам думата на представителя на "КарловоГаз" ООД, 

г-н Пламен Павлов като управител на дружеството, ако има нещо конкретно да съобщи, 

свързано със заявлението за цени, защото той направи изказване в откритото заседание, 

свързано с доклада, който беше изготвен от работната група. Едновременно с това ще 

отбележа, че Комисията при изпълнение на своите правомощия е поканила 14 различни 

институции и организации за участие, но никой от тях не е откликнал. Поканен е и 

Омбудсманът на Република България, основните синдикални организации в страната, 

основните работодателски организации в страната, организации на потребители (Федерация 

на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители), 

граждански движения (Гражданско движение „ДНЕС“) и разбира се – община Карлово, тъй 

като винаги при обсъждане на тези въпроси се канят и представители на общината, чието 

газоснабдяване ще бъде осъществено чрез приетото решение, когато то стане факт след 

закрито заседание на Комисията. 

Г-н Павлов, имате ли нещо, което бихте добавили към изказаното от Вас? 

 

Пламен Павлов - управител: 

По доклада на работната група нямаме никакви забележки. Считаме, че той е 

всеобхватен. Фактът, че няма никой обаче тук, е едно от основанията за предложение до 

Комисията, което ние сме направили, за обвързване на нашите бизнес планове с плановете за 

развитие на общините. Това не се отнася дословно само за Карлово. Общините се 

дезинтересират от дейността на газоразпределителните предприятия. Една от причините е, че 

няма актуализация между плана за развитие на общината и между бизнес плановете, които 

ние формираме. Би трябвало, ние така се опитваме в община Карлово, община Чепеларе, 

където е другата лицензия на другото ни дружество, приоритетите в нашите бизнес планове 

да произтичат от плановете за развитие на общината. Общината има задачата да определи 

къде и как да развива своята територия. За съжаление, ние и Омбудсмана алармирахме, за 

съжаление общините се дезинтересират. Тази дейност, която в никакъв случай не е само 

частна, не е само корпоративна, тя е обществена, тя е социална, а се подценява значението за 

това. Отново ще си позволя – ще внесем отново предложение. Задължително това няма да 

стане само с Комисията, трябва да търсим законодателни изменения за обвързване на... , 

може би в Закона за енергетиката, за обвързване на нашите бизнес планове с плановете за 

развитие на всяка община. 
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 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Работната група, има ли нови факти и обстоятелства, които биха наложили промяна в 

проекта на решение, който Вие изготвихте и представихте на Комисията, а впоследствие и на 

заявителя? 

 

Р. Тахир: 

Няма нови факти и обстоятелства, които да налагат корекции на проекта на решение. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към представителя 

на "КарловоГаз" ООД. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на 

заявителя.  
 

 

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

още веднъж на присъстващите и закри в 10:25 ч. общественото обсъждане, като напомни за 

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

проект на решене. 

На 30.08.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решение относно 

заявление от "КарловоГаз" ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, 

цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и 

цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на 

община Карлово за периода 2017-2021 г. 
 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-47-12/28.07.2017 г.  
 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


