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П Р О Т О К О Л 
 

№ 216 
 

София, 09.11.2016 година 
 

Днес, 09.11.2016 от 10:00 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 Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Георги Златев и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас).  

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Г. Дечева 

– за началник отдел "Цени, лицензии и пазари – 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.  
 

„Правецгаз 1” АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. 

№ Е-15-37-12/03.11.2016 г. и изпраща свой представител. На заседанието се яви: 

 г-н Иван Минев – изпълнителен директор. 
 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-15-37-11 

от 06.10.2016 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-37-11#4 от 19.10.2016 г. от „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. Докладът, изготвен от работна група в 

състав: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Сирма Денчева и 

Емилия Тренева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 

215/03.11.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителя на „Правецгаз 1” АД запознат ли е с доклада и 

има ли забележки по него. 
 

И. Минев: 

Запознахме се с доклада, който на закрито заседание е докладван и приет от 

Комисията, за което благодарим, тъй като в предварителните разговори при изготвянето му 

ние държахме непрекъсната връзка, за да можем да бъдем в течение на тенденциите, които се 

изискват от нас, за да ги покрием. Така че аз, като изпълнителен директор, съгласувано с 

двамата собственици на акционерното дружество в лицето на общината, които днес не 

присъстват, и другия собственик от „Топлик“ ЕАД, нямаме никакви възражения върху така 

приетия от Комисията на първо четене на закрито заседание наш доклад. Благодаря Ви. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група с въпрос: има ли нови сведения, данни и 
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обстоятелства, които трябва да бъдат отразени? 
 

Г. Дечева: 

Няма нови постъпили данни и информация, които биха могли да променят 

становището на работната група, залегнали в представения и разгледан в момента доклад. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към представителя 

на заявителя. 
 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на 

дружеството.   

 

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 : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 30.11.2016 г. за вземане на решение относно 

утвърждаване на цени „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. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-37-12/03.11.2016 г. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

РОСИЦА ТОТКОВА    
.................................................  
 (Е. Харитонова)                                                               

 


