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П Р О Т О К О Л 

 
 

София, 22.01.2020 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД 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 Сопот, за регулаторен период 2020 – 2022 г. 

 

 

Днес, 22.01.2020 г. от 10:10 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 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“ и експерти на КЕВР. 

 

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

Протокол № 8/15.01.2020 г., т. 4, 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 снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за 

присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, 

за регулаторен период 2020 – 2022 г. са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 

от Закона за енергетиката - 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, Грета Дечева,Михаела Андреева, Сирма Денчева, Емилия Тренева, 

Димитър Дуевски. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-60-20/15.01.2020 г. като заинтересовани лица са поканени 

Омбудсман на Република България, Федерация на потребителите в България, Българска 

национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“ и Община 

Сопот.  

 

Омбудсман на Република България, Федерация на потребителите в България, Българска 

национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“ и Община Сопот 

не изпращат свои представители. 
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На общественото обсъждане присъстват: 

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

 г-н Дамян Пейчев – мениджър „Инвестиционни проекта“. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Отново поканените институции не са изпратили свои представители. Няма да ги изчитам, 

те са същите, с изключение на това, че в първия случай бяхме изпратили покана до Община 

Хисаря, а в това заседание – до Община Сопот, тъй като се касае за снабдяване с газ на Община 

Сопот. Тъй като няма участници за общественото обсъждане, предполагам, че и Вие няма какво 

да добавите, няма и нови факти и обстоятелства, които да бъдат отразени, колеги, не виждам и от 

Ваша страна желание за изказване, по протокол съм длъжен и при това заседание да оповестя, че 

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

13.02.2020 г. от 10:00 ч. 

 

 

На 13.02.2020 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на решение 

относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД 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 Сопот, 

за регулаторен период 2020 – 2022 г. 

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-60-20/15.01.2020 г. - покана до заинтересованите лица 

относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД 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 Сопот, 

за регулаторен период 2020 – 2022 г. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

 
 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


