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П Р О Т О К О Л 
 

№ 162 
  

София, 22.07.2015 година 
 
 

Днес, 22.06.2015 г. от 10:29 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, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и 

главният секретар Николай Георгиев (без право на глас). 

Отсъстваха членовете на Комисията Владко Владимиров – платен отпуск и Ремзи 

Осман служебен ангажимент. 

 

На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник отдел "Ценово регулиране и 

лицензии – природен газ" и експерти от КЕВР.  

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  
 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

„Каварна Газ“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх.  № Е-15-22-9/15.07.2015 г. и изпраща свой представител. 

На заседанието се яви:  

 г-жа Мина Савова – главен счетоводител.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-15-22-9 

от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г., подадено от 

„Каварна Газ” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на 

природен газ”, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, 

пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ 

(КПГ) и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната 

мрежа на територията на общините Каварна и Шабла. Същият е приет с решение на КЕВР 

на закрито заседание по т. 4 от протокол № 145/14.07.2015 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 
 

Председателят запита представителя на „Каварна Газ” ООД запознат ли е с доклада 

и има ли забележки по него, както и по доклада относно заявление от „Каварна Газ” ООД за 

одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 - 

2018 г. 

 

М. Савова: 

Запознахме се с двата доклада. Нямаме забележки и няма нови обстоятелства по тях.  

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 
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Р. Тахир:  

Няма нови обстоятелства и факти. Всички, което е подадено в Комисията, е отразено 

в доклада.  

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на дружеството. 
 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите 

„Каварна Газ” ООД.  

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

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

нейната администрация,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 29.07.2015 г. за приемане на проект на решение и 

насрочване обществено обсъждане относно заявление с вх. № Е-15-22-9 от 10.10.2013 г., 

допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г., подадено от „Каварна Газ” 

ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ”, 

пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, пределни 

цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ (КПГ) и 

цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на 

територията на общините Каварна и Шабла. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетите решения с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. №  Е-15-22-9/15.07.2015 г. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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

 (С. Тодорова)  

 

2. ...служебен ангажимент….. 

 (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

4. .......... платен отпуск............    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

6. ................................................ 

 (Е. Харитонова) 

 


