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П Р О Т О К О Л 
 

София, 12.09.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на 

коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от 

регулаторния период на „Газинженеринг“ ООД за територията на община Долни 

Дъбник 

 

 Днес, 12.09.2017 г. от 10:30 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, Ремзи 

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

и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха А. Иванова – директор на дирекция "Природен газ", Р. 

Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-23-9/05.09.2017 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 индустриални енергийни консуматори, 

Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 

Активни потребители, Гражданско движение „ДНЕС“ и община Долни Дъбник. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за 

масова информация. 
 

 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно 

анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и 

цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Газинженеринг“ ООД за 

територията на община Долни Дъбник, изготвен от работна група в състав: Агапина 

Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Боян 

Наумов, Красимира Лазарова, Сирма Денчева, Емилия Тренева, Радостина Методиева и 

Радослав Райков. 
 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В началото на това обществено обсъждане ми беше съобщено, че независимо че са 

поканени редица институции и организации, сред които и Омбудсманът на Република 

България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда 

„ПОДКРЕПА“, Независима синдикална федерация на енергетиците в България и др. 

организации, близо 20 на брой, няма присъстващи техни представители в залата. 

Включително, както виждам, не е в залата и управителят на „Газинженеринг“ ООД, г-жа 

Анка Петкова, която взе участие в откритото заседание, проведено преди половин час. 

При това положение се обръщам отново към работната група. Има ли нещо, което трябва 

да се съобщи, след изготвяне на проекта на решение? 

 

А. Иванова: 

Няма нови факти и обстоятелства. Ще изчакаме писменото становище. 

 

След като установи, че няма изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов закри в 10:35 ч. 

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

представят в Комисията предложения по разглеждания проект на решене относно анализ 

на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за 

следващия ценови период от регулаторния период на „Газинженеринг“ ООД за 

територията на община Долни Дъбник. 

На 29.09.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на окончателно 

решение. 

 
 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-23-9/05.09.2017 г.  
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


