ПРОТОКОЛ
София, 15.12.2020 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление от „Костинбродгаз” ООД 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 общините Костинброд
и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.
Днес, 15.12.2020 г. от 10:20 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. 4, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление от „Костинбродгаз” ООД 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 общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025
г. са поканени - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия,
клиенти и организации на потребители.
Проектът на решение относно заявление от „Костинбродгаз” ООД 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 общините Костинброд и Сливница, за
регулаторен период 2021 – 2025 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.
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
София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

(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-04-04-32/09.12.2020 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 Костинброд, Община Сливница и
„Костинбродгаз” ООД.
Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype
са:
 г-н Михаил Цветков - управител на „Костинбродгаз“ ООД;
 г-жа Павлина Джиева – упълномощен представител на „Костинбродгаз” ООД.
Омбудсман на Република България, Федерация на потребителите в България,
Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“,
Община Костинброд и Община Сливница не са заявили дистанционно участие в
обществено обсъждане.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с процедурата за провеждане на обществените обсъждания бяха
отправени покани за участие към Омбудсман на Република България, Федерация на
потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“,
Гражданско движение „ДНЕС“, Община Костинброд, Община Сливница. За съжаление
никой от тези институции и организации не изпрати позитивен отговор за участие в
общественото обсъждане. При това положение, като благодаря за участието Ви в
днешното заседание, г-н Цветков, аз преминавам към закриване на общественото
обсъждане. Преди това за протокола искам да потвърдя, че закритото заседание на което
Комисията ще излезе с решение по Вашето заявление ще се проведе на 07.01.2021 г.
Благодаря за участието на Вас и на г-жа Джиева и Ви желая успешен ден.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-32/09.12.2020 г. - покана до заинтересованите лица
относно проект на решение по заявление от „Костинбродгаз” ООД за утвърждаване на цени на
територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.
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