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П Р О Т О К О Л 
 

София, 27.06.2019 г. 

 

от Обществено обсъждане 
 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.11.2013 г. 

за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи   

 

 

 Днес, 27.06.2019 г. от 10:57 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

състав, 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, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На общественото обсъждане присъстваха А. Иванова - директор на дирекция 

„Природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно протокол от 

закрито заседание № 105/21.06.2019 г., т.3, за участие в общественото обсъждане на 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи са поканени 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни 

органи, браншови организации, енергийни предприятия и организации на потребители. 

 

Докладът и проектът на нормативен акт са изготвени от работна група в състав: 

Агапина Иванова, Елена Маринова, Ромен Кишкин, Пламен Кованджиев, Милен 

Димитров, Мариана Сиркова, Ваня Василева, Емилия Тренева. 

 

С писмо на КЕВР с изх.  № Е-15-00-10/21.06.2019 г. като заинтересовани лица са 

поканени „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен 

газ“, Българска газова асоциация, Българска федерация на индустриалните 

енергийни консуматори, „Камено – газ“ ЕООД, „Примагаз“ АД, „Каварна газ“ ООД, 

„Газинженеринг“ ООД, „Балкангаз 2000“ АД, „Добруджа газ“ АД, „Кнежа газ“ ООД, 

„Костинбродгаз“ ООД, „Свиленград-газ“ АД, „Газо-енергийно дружество- Елин 

Пелин“ ЕООД, „Тецеко“ ЕООД, „Райков сервиз“ ООД, „Газтрейд Сливен“ ЕООД, 

„Консорциум Варна Про енерджи“ ООД, „Консорциум Троян газ“ АД. 

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Боряна Брънгова – старши юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-жа Василена Василева – юрисконсулт в Българска асоциация „Природен газ“; 

 г-н Лъчезар Петров – управител на „Кнежа газ“ ООД; 

 г-жа Анита Георгиева – юрисконсулт на „Газо-енергийно дружество - Елин 

Пелин“ ООД. 
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„Булгаргаз“ ЕАД, Българска газова асоциация, Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори, „Камено – газ“ ЕООД, „Примагаз“ АД, „Каварна 

газ“ ООД, „Газинженеринг“ ООД, „Балкангаз 2000“ АД, „Добруджа газ“ АД, 

„Костинбродгаз“ ООД, „Свиленград-газ“ АД, „Тецеко“ ЕООД, „Райков сервиз“ ООД, 

„Газтрейд Сливен“ ЕООД, „Консорциум Варна Про енерджи“ ООД и „Консорциум Троян 

газ“ АД не изпращат свои представители.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жо Брънгова, най-напред се обръщам към Вас. Моля да изразите становището на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

Боряна Брънгова – старши юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

В „Булгартрансгаз“ ЕАД се запознахме с проекта за изменения на Наредба № 4. 

Считаме, че същите са необходими с оглед въведения режим в чл. 140а от ЗУТ. Ще дадем 

някои бележки в 14-дневния срок. Тук само ще ги маркирам в най-общи линии. Считаме, 

че в чл. 9 и в чл. 14 трябва да се уеднакви срокът. В чл. 9 е посочен срок за издаване на 

становище, а в чл. 14 – срок за писмен отказ. Единият срок е 20 дни, а другият е 30. 

Предлагаме и в двата случая срокът да стане 20 дни. Не е необходимо да има такава 

разлика. В края на чл. 9. ал. 2 трябва да се добави „или писмено мотивиран отказ“, т.е. 

там е посочено, че операторът издава становище за присъединяване, но не е посочено, че в 

тази срок друг вариант е да издаде отказ. По отношение на изменението в чл. 1, ал. 1а, 

която отпада. Присъединяването на бъдещите газопреносни мрежи към съществуваща 

газопреносна мрежа виждаме, че отпада. За нас не са ясни мотивите за това отпадане. 

Досега редът беше по тази наредба. Ние сме го прилагали и считаме, че е доста строен, 

ясен административен ред по тази наредба за присъединяване и на такива обекти. С тези 

изменения се опасяваме, че е възможно да възникне една правна несигурност специално 

за тези обекти, за които се въвежда на практика друг ред, извън наредбата. Това са ни 

основните бележки. Ще дадем становище в срок.  

 

Василена Василева – юрисконсулт в Българска асоциация „Природен газ“: 

Българска асоциация „Природен газ“ ще изрази становището си по предложенията 

в писмен вид в 14-дневния срок, който е определен. Като цяло предложенията, които са 

направени в частта, касаеща газоразпределителната мрежа, изграждане и присъединяване, 

повечето от нашите предложения са приети. Нямаме някакви съществени бележки.  

 

Лъчезар Петров – управител на „Кнежа газ“ ООД: 

„Кнежа газ“ ООД се запозна с проекта за изменение и нямаме становище и 

забележки.  

 

Анита Георгиева – юрисконсулт на „Газо-енергийно дружество - Елин Пелин“ 

ООД: 

Ние ще изразим своето писмено становище и ще Ви го предоставим.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Работната група… Вие чухте изказванията. Има ли да добавите нещо, да вземете 

отношение, или да съобщите за нови данни, факти, обстоятелства, които налагат да бъдат 

отразени в крайното решение на Комисията? 

 

А. Иванова: 

Чухме становището, което изразиха представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и на 

другите заинтересовани лица. Ние ще очакваме да ги получим в писмен вид, за да ги 

разгледаме и отразим в окончателния проект на наредбата. Това, което искам да кажа е 
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във връзка с изразеното от г-жа Брънгова опасение по отношение на чл. 1 – във връзка с 

предложението за отпадане на газопреносните мрежи, присъединяването им по реда на 

наредбата. Съгласно чл. 197 от Закона за енергетиката, в който се съдържа делегацията 

Комисията да приеме тази наредба, са изброени обектите, които се присъединяват по реда 

на наредбата. Там отсъства газопреносна мрежа. Поради тази причина е и предложението 

да отпадне от изброяването на обектите в Наредба № 4. Предложен е текст в чл. 1а, според 

който присъединяването на новоизградена газопреносна мрежа към съществуваща 

газопреносна мрежа се извършва при условия, които са договорени между страните в 

описаното от тях споразумение.  
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Има ли други желаещи, които биха взели отношение в рамките на общественото 

обсъждане? Не виждам. Искам отново да потвърдя, че в 14-дневен срок всички 

заинтересовани организации и частни лица могат да представят писмени становища, 

които, г-жа Иванова отбеляза, в мотивите към окончателното решение ще бъдат отразени. 

Някои от тях вероятно ще са приети, а други ще са мотивирано отклонени. Второ. Искам 

да оповестя, че закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение, го 

насрочвам за 31.07.2019 г. от 10:00 часа. С това, колеги, ако Вие нямате желание за 

отношение, закривам и това второ обществено обсъждане на Комисията в пълен състав.  

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-00-10/21.06.2019 г. до заинтересованите лица по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ относно провеждане на обществено обсъждане на 27.06.2019 

г. от 10:30 часа. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


