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П Р О Т О К О Л 

 
 

София, 08.01.2020 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

проект на решение относно заявление от „Севлиевогаз-2000“ АД за утвърждаване на 

цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен 

снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на 

територията на община Севлиево, за регулаторен период 2020 – 2024 г. 

 

 

 

Днес, 08.01.2020 г. от 10:05 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. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на решение 

относно заявление от „Севлиевогаз-2000“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на 

природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на 

клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен 

период 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, 

Димитър Дуевски. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-62/23.12.2019 г. като заинтересовани лица са поканени 

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

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

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

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

Севлиево не изпращат свои представители. 

 

На общественото обсъждане присъстват: 

 г-н Николай Апостолов – прокурист на „Севлиевогаз-2000“ АД 

 г-н Стефан Стефанов – главен инженер на „Севлиевогаз-2000“ АД 

 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

За участие в общественото обсъждане, освен че се публикува на интернет страницата на  

Комисията, има отправени и покани към Омбудсмана на Република България, Федерация на 

потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, 

Гражданско движение „ДНЕС“ и Община Севлиево. Никой от поканените не се отзовал. 

Единствено тук са, разбира се, отново представителите на „Севлиевогаз-2000“ АД в лицето на г-н 

Николай Апостолов, който е прокурист на дружеството и г-н Стефан Стефанов, главен инженер. 

От присъстващите в залата, има ли желание за изказване по проекта на решение за „Севлиевогаз-

2000“ АД? Не виждам. В такъв случай, Вие нямате нищо, което да добавите след като казахте 

становището си. По проекта на решение, имате ли някакви забележки? Нямате. 

 

Н. Апостолов:  

Няма забележки.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Апостолов. Отново към г-жа Иванова. 

 

А. Иванова: 

Аз, само искам да уточня, че след утвърждаването на цената на „Булгаргаз“ за първо 

тримесечие, това съответно ще намери отражение в решението, но то това се случва на всяко 

тримесечие, така че не е нещо необичайно.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, колеги. Не виждам и от Вас желание за въпроси или изказвания. В такъв 

случай, преди да закрия и общественото обсъждане, отново напомням, че закритото заседание, на 

което Комисията ще се произнесе с решение по Вашето заявление, ще се проведе на 30.01.2020 г. 

от 10:00 ч., след което ще бъдете своевременно уведомен за решението на Комисията за 

енергийно и водно регулиране. Благодаря Ви за участието.  

 

 

На 30.01.2020 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на решение 

относно заявление от „Севлиевогаз-2000“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на 

природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на 

клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен 

период 2020 – 2024 г. 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-62/23.12.2019 г. - покана до заинтересованите лица 

относно заявление от „Севлиевогаз-2000“ АД. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 
 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


