ПРОТОКОЛ
София, 08.01.2020 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление от „Овергаз Мрежи” АД за
утвърждаване на цени за пренос на природен газ, за снабдяване с природен газ от
краен снабдител и за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи
на лицензионните територии на дружеството за периода 2020 – 2024 г.
Днес, 08.01.2020 г. от 10:30 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, Ремзи
Осман, 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 № 237/23.12.2019 г., т.4, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление от „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за пренос на
природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на
клиенти към газоразпределителните мрежи на лицензионните територии на дружеството
за периода 2020 – 2024 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, Ренета Николова и Димитър Дуевски.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-63/23.12.2019 г. като заинтересовани лица са
поканени Омбудсман на Република България, Федерация на потребителите в
България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско
движение „ДНЕС“ и „Топлофикация София“ ЕАД.
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С писмо на КЕВР с изх. № Е-07-00-35/23.12.2019 г. като заинтересовани лица са
поканени Столична община, СОР Банкя, община Божурище, община Бургас, община
Карнобат, община Ямбол, община Нова Загора, община Стара Загора, община Нови
пазар, община Варна, община Кюстендил, община Монтана, община Петрич, община
Мездра, община Банско, община Разлог, община Асеновград, община Първомай,
община Пазарджик, община Пещера, община Русе, община Горна Оряховица,
община Велико Търново, общинаЛясковец, община Попово, община Разград,
община Исперих, община Ловеч, община Павликени, община Левски, община Бяла и
община Кубрат.
Омбудсман на Република България, Федерация на потребителите в България,
Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“,
„Топлофикация София“ ЕАД, Столична община, СОР Банкя, община Божурище, община
Бургас, община Карнобат, община Ямбол, община Нова Загора, община Стара Загора,
община Нови пазар, община Варна, община Кюстендил, община Монтана, община
Петрич, община Мездра, община Банско, община Разлог, община Асеновград, община
Първомай, община Пазарджик, община Пещера, община Русе, община Горна Оряховица,
община Велико Търново, община Лясковец, община Попово, община Разград, община
Исперих, община Ловеч, община Павликени, община Левски, община Бяла и община
Кубрат не изпращат свои представители.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Светослав Иванов – изпълнителен директор на „Овергаз Мрежи” АД;
 г-н Анна Прешелкова – заместник-изпълнителен директор;
 г-н Бисер Николов – мениджър „Цени“;
 г-н Стефан Димитров – юрист.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Никой от поканените от общините не е потвърдил и не участва в момента в
заседанието. Не виждам от залата някой да желае думата по повод на общественото
обсъждане на проекта на решение, затова отново давам думата на представителите на
„Овергаз Мрежи” АД, ако желаят нещо по самия проект на решение, макар че това, което
беше казано по доклада, считам, че абсолютно е координирано с проекта на решение.
Нищо допълнително извън това, ако има да кажете? Заповядайте, г-н Иванов.
С. Иванов – изпълнителен директор на „Овергаз Мрежи” АД:
Много неща могат да бъдат казани, но аз все пак искам да покажем, че ценим и
уважаваме авторитета на Комисията и нейното време, така че няма да Ви губим времето с
повторение на нашите тези. Само формално ще се възползвам от правото да потвърдя
всичко, което беше казано в предното заседание. Благодаря.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Иванов. Вие ще можете да кажете и всичко останало, което
пожелахте, в писменото становище, което имате възможност да представите в Комисията
в 14-дневния срок. Обръщам се към работната група. Нови данни, факти и обстоятелства
има ли, които налагат определени промени?
А. Иванова:
Отново същото, което казах за предишното дружество. Ще се отчете промяната в
цената на обществения доставчик, в окончателното решение.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Както и ще се разгледа и писменото становище..
А. Иванова:
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Разбира се.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
... което „Овергаз Мрежи” АД ще представи в Комисията. Колеги, Вие имате ли
изказвания? Не виждам. В такъв случай, по протокол трябва да повторя това, което казах
преди това, че закритото заседание на КЕВР в специализиран състав „Енергетика“, на
което ще се приеме решението на Комисията по заявлението на Овергаз Мрежи” АД, ще
се проведе на 30.01.2020 г. от 10:00 ч., след което своевременно ще бъдете незабавно
уведомени за нашето решение.
Благодаря Ви за участието и за активността с изказването, което направихте.
На 30.01.2020 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на
решение относно заявление от „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за пренос на
природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на
клиенти към газоразпределителните мрежи на лицензионните територии на дружеството
за периода 2020 – 2024 г.
Приложения:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-63/23.12.2019 г. - покана до заинтересованите
лица относно заявление от „Овергаз Мрежи” АД;
2. Писмо на КЕВР с изх. № Е-07-00-35/23.12.2019 г. - покана до заинтересованите
лица относно заявление от „Овергаз Мрежи” АД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)

3

