ПРОТОКОЛ
София, 07.07.2020 г.
от Обществено обсъждане
на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за
периода 2020 – 2029 г.
Днес, 07.07.2020 г. от 10:07 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова 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“, М. Димитров –
началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и експерти на КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 144/30.06.2020 г., т. 4, за участие в общественото обсъждане на
Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 –
2029 г. - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и
организации на потребители.
Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова,
Елена Маринова, Ремзия Тахир, Милен Димитров, Снежана Станкова, Красимира
Лазарова, Людмила Ненова, Виктория Джерманова, Мариана Сиркова, Сирма Денчева,
Пламен Кованджиев, Деница Лефтерова, Рада Башлиева.
На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 78 от
10.04.2020 г., т. 1, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на
хора и социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда
дистанционно предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите.
Предвид това, Комисията за
заинтересованите страни по смисъла
дистанционно участие в общественото
(изпращани на имейл на служител на

енергийно и водно регулиране е поканила
на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за
обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания
Комисията до 16.00 часа на 06.07.2020г.) и чрез
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програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до
16:00 часа на 06.07.2020 г.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-14/30.06.2020 г. като заинтересовани лица за
дистанционно участие са поканени: Министерство на енергетиката, „Булгартрансгаз“
ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен газ“, Българска газова
асоциация и „Ай Си Джи Би“ АД.
Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype
са:
 г-н Ясен Иванов – началник управление „Анализи и международна дейност“
в „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 г-н Стоян Киров – началник на управление „Инвестиционна дейност“ в
„Булгартрансгаз“ ЕАД;
 г-жа Петя Тодорова – и.д. началник управление „Финансово икономическо“
в „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 г-н Веселин Синабов – ръководител на отдел „Балансиране“ в
„Булгартрансгаз“ ЕАД;
 г-н Константин Йовков – гл. експерт Газопреносни мрежи, Главно
управление „Техническа експлоатация“ в „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 г-н Никола Делев – специалист „Развитие“, управление „Анализи и
международна дейност“ в „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 г-н Бранимир Трифонов – управител на „БТ Консулт плюс“ ЕООД.
Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен
газ“, Българска газова асоциация и „Ай Си Джи Би“ АД не са заявили дистанционно
участие в обществено обсъждане.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
От страна на заявителя за участие в заседанието на платформата Skype са се
отзовали представителите на „Булгартрансгаз“. За съжаление, останалите поканени за
участие институции - Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска
асоциация „Природен газ“, Българска газова асоциация и „Ай Си Джи Би“ АД не са
изпратили свои представители. В такъв случай изчитам участниците от „Булгартрансгаз“.
Това са: г-н Никола Делев, г-н Ясен Иванов, г-н Стоян Киров и г-жа Петя Тодорова. Моля
да ни свържете с участниците от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Нормално в общественото
обсъждане, след заявени становища от останалите участници, заявителят дава отговор, но
тъй като няма други участници направо ще дам думата на представителите на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, ако имат желание, да изразят становище.
Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.

за

Доц. д-р И. Н. Иванов:
Приканвам Ви от името на Комисията за енергийно и водно регулиране, ако имате
желание, да изразите становище по повод на доклада, който работна група към Комисията
за енергийно и водно регулиране изготви, свързан с одобряване на Десетгодишния план за
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развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 – 2029 г.
Ясен Иванов:
Прегледахме внимателно доклада на Комисията. Благодарим Ви за изготвения
доклад. Нямаме възражения по него.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Предполагаме, че Вие изразявате мнението на цялата група, която е в момента с
Вас.
Ясен Иванов - началник управление „Анализи и международна дейност“:
Мисля, че да. Мисля, че колегите са съгласни с това.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Няма различно становище. В такъв случай становището на заявителя
„Булгартрансгаз” ЕАД по отношение на доклада, който е изготвен от работната група
относно Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода
2020 – 2029 г. е положително и без забележки.
Ясен Иванов - началник управление „Анализи и международна дейност“:
Да.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви. Преди да пристъпим към приключване на това заседание, защото
няма други участници, искам да се обърна към колегите от Комисията. Колеги, има ли
някой от Вас желание да зададе въпрос, или да направи изказване? На линия са участници
от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Не виждам. Току-що ми съобщават, че всъщност участие в
общественото обсъждане е заявил и Бранимир Трифонов. Г-н Трифонов е управител на
„БТ Консулт Плюс“ ЕООД. Предлагам Ви, ако няма въпроси към заявителя от страна на
колегите от КЕВР и от работната група, да се осъществи връзка с г-н Трифонов. Ще
помоля той да бъде изслушан от колегите от „Булгартрансгаз“ ЕАД и евентуално те след
това да вземат отношение по повод на неговото изказване. За момента Ви благодаря,
колеги от „Булгартрансгаз“. Нека да чуем г-н Трифонов.
Служител от КЕВР потърси г-н Бранимир Трифонов – управител на „БТ Консулт
плюс“ ЕООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добър ден, г-н Трифонов. Очакваме да чуем Вашето становище по повод
Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 –
2029 г. Слушаме Ви.
Бранимир Трифонов – управител на „БТ Консулт плюс“ ЕООД:
Запознах се с плана. Наистина много обширно и сериозно предложение за развитие
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на мрежата, но не видях…
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Има проблеми, г-н Трифонов. Очевидно са при Вас.
Бранимир Трифонов – управител на „БТ Консулт плюс“ ЕООД:
Не видях в плана един много съществен момент, който се отнася до втечнения
природен газ и по-скоро за развитието на инфраструктура за съхранение и транспорт на т.
нар. малки обеми… Инсталацията, която се предвижда да се пусне в експлоатация в
Александруполис и българското участие … не дава възможност за развитие на подобен
род дейност, т.е. товаренето на камиони с малки обеми втечнен газ. Могат ли колегите да
коментират защо няма такава възможност?
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Трифонов. Да разбирам, че това е всъщност Вашият въпрос и
забележка по отношение на плана. Друга няма?
Бранимир Трифонов – управител на „БТ Консулт плюс“ ЕООД:
Да. Друга няма.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Моля да се осъществи отново връзка с представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
от които очакваме отговор и пояснение по въпроса, който задава г-н Трифонов от името
на „БТ Консулт плюс“ ЕООД.
Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.

за

Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, здравейте отново! Чухте ли изказването на г-н Трифонов?
Ясен Иванов - началник управление „Анализи и международна дейност“:
Успяхме да чуем изказването на г-н Трифонов.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Тогава Ви моля да дадете Вашия отговор.
Ясен Иванов - началник управление „Анализи и международна дейност“:
Нашето становище е, че Десетгодишния план на дружеството разглежда помащабни проекти за развитие на мрежите. Застъпен е проектът за придобиване на 20% от
новия терминал в близост до гр. Александруполис, Гърция. Процедурата предстои да се
финализира в идните месеци. Но считаме, че такива проекти … просто не са предмет на
Десетгодишния план за развитие на мрежите на дружеството.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви. Надявам се г-н Трифонов да е чул Вашия отговор. Колеги, ако от
Ваша страна няма въпроси и изказвания, искам да съобщя, че закритото заседание, на
което Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав ще излезе с решение
относно Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода
2020 – 2029 г., ще се проведе на 30.07.2020 г.

Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-14/30.06.2020 г. - покана до заинтересованите
лица относно Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за
периода 2020 – 2029 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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