ПРОТОКОЛ
София, 07.07.2020 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г.,
подадено от „Добруджа газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ
през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен
снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа
на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.
Днес, 07.07.2020 г. от 10:22 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 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“, 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 № 145/30.06.2020 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа
газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната
мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на
клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, за
регулаторен период 2020 – 2024 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, Михаела Андреева, Грета Дечева, Сирма Денчева,
Александра Димитрова, Деница Лефтерова и 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
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дистанционно предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила
заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за
дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания
(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 06.07.2020г.) и чрез
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-15-30-10#4/30.06.2020 г. като заинтересовани лица за
дистанционно участие са поканени: Омбудсман на Република България, Федерация на
потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“,
Гражданско движение ДНЕС и Община Генерал Тошево.
Заявил участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е:
 г-н Иван Иванов – изпълнителен директор на „Добруджа газ“ АД.
Омбудсман на Република България, Федерация на потребителите в България,
Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение ДНЕС и
Община Генерал Тошево не са заявили дистанционно участие в обществено обсъждане.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Искам да съобщя, че Комисията изпрати покани за участие в днешното заседание
до Омбудсман на Република България, Федерация на потребителите в България,
Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение ДНЕС и
Община Генерал Тошево, но всички тези институции не изпратиха представители за
участие в общественото обсъждане. Няма и други участници, които извън този списък да
са заявили желание за участие. Нормално при общественото обсъждане представителите
на заявителят, в случая „Добруджа газ“ АД, да отговаря и да взима отношение по
направени изказвания от участници в общественото обсъждане, каквито в момента няма.
Г-н Иванов, отново Ви давам думата, ако има нещо да допълните към това, което ни
казахте преди малко: че приемате без възражение доклада, който е изготвен от работната
група на Комисията.
Служител от КЕВР потърси Иван Иванов за видео разговор чрез програмата за
съобщения Skype.
Иван Иванов – изпълнителен директор на „Добруджа газ“ АД:
Нямам никакви забележки. Още веднъж … на работната група.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви. Обръщам се и към колегите от Комисията. Имате ли желание за
изказване, или въпроси към г-н Иванов. Не виждам. В такъв случай потвърждавам, че на
30.07.2020 г. ще се проведе закрито заседание, на което Комисията ще се произнесе с
решение по отношение на заявленията от „Добруджа газ“ АД. Г-н Иванов, благодаря Ви
за участието в заседанието.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-30-10#4/30.06.2020 г. - покана до заинтересованите
лица относно заявление от „Добруджа газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на
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природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от
краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа
на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
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.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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