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ПРОТОКОЛ
София, 09.11.2016 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение по заявления на „Правецгаз 1“ АД за утвърждаване на цени за
разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване
към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Правец
за периода 2016-2020 г.
Днес, 09.11.2016 г. от 10:15 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Георги Златев и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица
Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция
„Правна“, Г. Дечева – за началник отдел "Цени, лицензии и пазари – природен газ" и
експерти от КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-37-12/03.11.2016 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 федерация на индустриалните енергийни консуматори,
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена
палата, Българска стопанска камара, Българска национална асоциация Активни
потребителите, Гражданско движение ДНЕС и община Правец.
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 федерация на
индустриалните енергийни консуматори, Асоциация на индустриалния капитал в
България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара,
Българска национална асоциация Активни потребителите, Гражданско движение ДНЕС и
община Правец не изпращат свои представители.
На общественото обсъждане присъства:
 г-н Иван Минев – изпълнителен директор на „Правецгаз 1“ АД.
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Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение по
заявления на „Правецгаз 1“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен
газ, за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната
мрежа на дружеството на територията на община Правец за периода 2016-2020 г.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
И. Минев:
Отново изразявам моето одобрение за това, което е прието като решение от
Комисията, и нямам никакви възражения. Благодаря.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Работната група заяви, че няма нови факти и обстоятелства, които трябва да
повлияят върху проекта на решение. Колеги, Вие имате ли въпроси към изпълнителния
директор на „Правецгаз 1“ АД? Не виждам.

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 10:20 ч. общественото обсъждане, като напомни за
14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения относно
утвърждаване на цени на „Правецгаз 1“ АД за разпределение на природен газ, за снабдяване
с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството
на територията на община Правец за периода 2016-2020 г.
Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 30.11.2016 г.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-37-12/03.11.2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
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