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П Р О Т О К О Л 
 

№ 234 
 

София, 20.12.2019 година 

 

 

Днес, 20.12.2019 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, 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, Георги Златев, 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. 
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

 „КНЕЖА ГАЗ“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР 

с изх. № Е-15-34-14/13.12.2019 г. и изпраща свой представител. 

На заседанието се яви: 

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

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-839 от 06.12.2019 г. 

относно заявление от „Кнежа газ” ООД за утвърждаване на цени за разпределение на 

природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за 

присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община 

Кнежа, за регулаторен период 2020 – 2024 г. 
 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Сирма Денчева, Емилия Тренева, Ренета 

Николова, Димитър Дуевски, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от 

Протокол № 220/13.12.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Петров, съгласно процедурата, моля Ви изразете отношението на дружеството 

към изготвения доклад от работната група. Заповядайте. 

 

Лъчезар Петров – управител на „Кнежа газ” ООД: 

Благодаря, уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията.  Ние се 

запознахме с доклада и с проекта на решение и нямаме коментари и забележки по него.  
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, обръщам се към работната група. Има ли нови факти и 

обстоятелства, които трябва да бъдат отчетени? 

 

Р. Тахир: 

Няма нови факти и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Няма. Колеги към Вас, не виждам желание за въпроси и изказване към заявителя. 

В такъв случай, преди да закрия откритото заседание, искам да оповестя, че закрито 

заседание на Комисията, на което ще се произнесем с решение по повод заявлението на 

„Кнежа газ” ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за 

снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към 

газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, ще се проведе на  

09.01.2020 г., след което Вие ще бъдете своевременно уведомен за решението, както и ще 

си го получите.  

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 09.01.2020 г. за вземане на решение относно 

заявление от „Кнежа газ” ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен 

газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на 

клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за 

регулаторен период 2020 – 2024 г. 
 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-34-14/13.12.2019 г. до „Кнежа газ” 

ООД. 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

      

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

 Протоколирал: 
 (И. Зашева - главен експерт) 


