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П Р О Т О К О Л 
 

София, 15.12.2020 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване 

на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за 

продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към 

газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад”, за регулаторен 

период 2021 – 2022 г. 

 

 

Днес, 15.12.2020 г. от 10:40 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 Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас).  

  

На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и 

пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 265/09.12.2020 г., т. 10, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на 

природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени 

за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия 

„Запад”, за регулаторен период 2021 – 2022 г. са поканени - държавни органи, браншови 

организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 

Проектът на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на 

цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на 

природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за 

обособена територия „Запад”, за регулаторен период 2021 – 2022 г. е изготвен от работна 

група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела 

Андреева, Хриси Йорданова, Александра Димитрова, Ренета Николова, 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, решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 
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8, 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 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 14.12.2020г.) и чрез 

програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 16:00 

часа на 14.12.2020 г. 

 

 С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-31/09.12.2020 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“, Община Благоевград, Община Дупница, Община 

Враца, Община Сандански, Община Перник, Община Радомир и „Аресгаз” ЕАД. 

 

Заявила участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е: 

 г-жа Венета Райкова – изпълнителен директор на „Аресгаз“ ЕАД; 

 

Омбудсман на Република България, Федерация на потребителите в България, 

Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“, 

Община Благоевград, Община Дупница, Община Враца, Община Сандански, Община 

Перник и Община Радомир не са заявили дистанционно участие в обществено обсъждане. 

  

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Никой от поканените за общественото обсъждане организации и институции не се 

е отзовала, в това число и общините, които по определен начин са в обхвата на тази 

дейност на „Аресгаз“ ЕАД. Това са Община Благоевград, Община Дупница, Община 

Враца, Община Сандански, Община Перник и Община Радомир. При това положение 

няма смисъл отново да каня г-жа Райкова да взима думата, тъй като няма никакво 

изказване от участник в общественото обсъждане. Единствено искам да повторя, че 

закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение, ще се проведе на 

07.01.2021 г. Това ще бъде решение по отношение на заявлението на „Аресгаз“ ЕАД за 

утвърждаване на цени за обособена територия „Запад“ за регулаторен период 2021 – 2022 

г. Едновременно с това, тъй като това е последното от петте обществени обсъждания, 

искам да обърна внимание, че съгласно Правилника и другите нормативни актове 14-

дневен е срокът, в който всеки, който има отношение към поставените за разглеждане 

заявления, респективно доклади от Комисията и проекти на решения, може да депозира в 

Комисията свое становище. Разбрахме, че специално по отношение на „Ситигаз 

България” ЕАД Омбудсманът на Република България, г-жа Диана Ковачева, ще депозира 

своето писмено становище. Колеги… Да, заповядайте. Има думата г-н Владко 

Владимиров.  

 

Владко Владимиров – член на Комисията за енергийно и водно регулиране: 

Исках да попитам в духа на изказването на Омбудсмана на републиката - доц. 

Ковачева, в духа на заседанията, които преминават във връзка с дейността на „Аресгаз“ 

ЕАД, тъй като нито един представител от толкова много общини няма, както и нито едно 

становище… Бихте ли споделили с нас какви са отношенията Ви с общините? В процеса 

на работа има ли някакви въпроси, които съвместно да решавате, някакви трудности, 

които да преодолявате заедно, или нещата вървят съвсем гладко? Просто това е една 
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голяма територия, за която се интересувам дали има някакви проблеми, съдействие от 

страна на общините и обществени организации. Много празно стана, въпреки че е за 

голяма територия. Интересува ме общественият отзив за Вашата дейност.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Владимиров. Аз също бих казал така… като въпрос. Тъй като 

Вашето дружество „Аресгаз“ ЕАД обслужва територии в различните части на България, 

имате наистина по-широк поглед. Има ли някакво недоволство както сред общинските 

ръководства, така и сред гражданите относно цените на предоставяните от Вас услуги и 

респективно включващи цената на природния газ? 

 

С г-жа Венета Райкова – изпълнителен директор на „Аресгаз“ ЕАД е осъществен 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype по време на предходно открито 

заседание.  

 

Венета Райкова – изпълнителен директор на „Аресгаз“ ЕАД: 

Благодаря за въпросите. Първо ще отговоря на г-н Владимиров. По принцип 

„Аресгаз“ ЕАД традиционно работи изключително добре с общините. Ние поддържаме 

непрекъснат контакт с тях, с оглед на нашата дейност, включително по изграждане на 

нова газоразпределителна мрежа. Може би това е една от причините - ние давайки 

адекватна информация по отношение на нашата дейност и по отношение на нашите 

инвестиционни намерения, поради която те не считат за необходимо да присъстват на 

подобен вид заседание, въпреки, че ние също ги информираме. Не виждам да имаме 

някакви особени затруднения. Говоря от гледна точка на комуникация. По-скоро име 

нормални взаимоотношения по отношение на преодоляване на трудности във връзка с 

изграждането на нова газоразпределителна мрежа и запазване на построената вече 

инфраструктура в самите населени места. Опитваме се да се стиковаме. По отношение на 

цените към крайните клиенти – въпросът на г-н Иванов. Искам да кажа, че в дружеството 

не са постъпвали жалби или някакъв вид недоволство от граждани във връзка с цените. 

По-скоро имаше неразбирания и въпроси по отношение на корекцията в цената на 

природния газ със задна дата, тъй като очакванията на клиентите бяха за един размер на 

намаление и възстановяване на суми по-високо, отколкото реално беше получен. Това е 

единственият проблем, който в момента и в последните няколко месеца се сблъскваме и се 

налага да разясняваме малко по-подробно на нашите клиенти.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви за отговорите, г-жо Райкова. Преди да завърша и това последно 

заседание, което е обществено обсъждане по заявлението на „Аресгаз“ ЕАД за 

утвърждаване на цени за обособена територия „Запад“, касаещо регулаторния период 

2021-2022 г., искам да съобщя, че закритото заседание, на което Комисията ще се 

произнесе с решение, ще се проведе на 07.01.2021 г. Желая Ви успешен ден! Благодаря за 

участието! 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-31/09.12.2020 г. - покана до заинтересованите 

лица относно проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на 

цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на 

природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за 

обособена територия „Запад”, за регулаторен период 2021 – 2022 г. 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 
 


