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П Р О Т О К О Л 
 

София, 01.09.2021 г. 
 

от Обществено обсъждане 

 

на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната 

система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки 

от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

 

Днес, 01.09.2021 г. от 14:25 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в пълен 

състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов и члена на Комисията Георги 

Добрев. 

 На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

На общественото обсъждане присъстваха Р. Тахир – за директор на дирекция 

„Природен газ“ (съгласно Заповед № 690 от 15.07.2021 г.) и експерти на КЕВР. 

 

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

по Протокол № 175/26.08.2021 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на доклад 

относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната 

система на „Булгартрансгаз“ ЕАД 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. 

Докладът с вх. № Е-Дк-871 от 23.08.2021 г. относно заявление с вх. № Е-15-45-61 

от 29.07.2021 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за одобряване на проект на 

актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на оператора на 

газопреносната система е изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена 

Маринова, Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Виктория Джерманова, Любослава 

Джоргова, Деница Лефтерова, 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 

(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 31.08.2021г.) и чрез 

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

часа на 31.08.2021 г. 
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С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-61/26.08.2021 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени: Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, 

Българска асоциация „Природен газ“, Българска газова асоциация, Асоциация на 

търговците и производителите на природен газ и водород, Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори, Асоциация на топлофикационните 

дружества в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, 

„Петрокелтик“ ООД, „Проучване и добив на нефт и газ“ АД и „Булгартрансгаз“ 

ЕАД.  

 Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен 

газ“, Българска газова асоциация, Асоциация на търговците и производителите на 

природен газ и водород, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, 

Асоциация на топлофикационните дружества в България, Асоциация на индустриалния 

капитал в България, „Петрокелтик“ ООД и „Проучване и добив на нефт и газ“ АД не са 

заявили желание за дистанционно участие в обществено обсъждане. 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили: 

• г-жа Боряна Брънгова – старши юрисконсулт, отдел „Лицензии“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; 

• г-жа Мария Герова – ръководител ИТ проекти в „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Уважаеми колеги, налага се да напусна заседанието предвид това, че от 14:30 часа 

има заседание на Комисията по енергетика в класическата сграда на Народното събрание 

и трябва бързо да се придвижа. Възлагам на г-н Георги Добрев да проведе последното от 

публичните заседания. Това е обществено обсъждане в Комисията, в пълен състав, днес 

01.09.2021 г., 14:25 часа, абсолютно спазваме часовия график и е свързано с доклада от 

23.08.2021 г. относно заявление от 29.07.2021 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за 

одобряване на проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система 

на оператора на газопреносната система. Работната група, изготвила доклада в състав: 

Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Виктория 

Джерманова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова и Рада Башлиева. От страна на 

поканените институции, асоциации и дружества единствено се е отзовал самият заявител 

„Булгартрансгаз” ЕАД и участие от „Булгартрансгаз” ЕАД ще вземат г-жа Боряна 

Брънгова – старши юрисконсулт, отдел „Лицензии“ и г-жа Мария Герова – ръководител 

ИТ проекти. Предоставям на г-н Добрев да завърши.  

 

Г. Добрев – член на КЕВР: 

Моля да осъществим връзка с представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

Г. Добрев – член на КЕВР: 

Добър ден! Чуваме ли се? 

Боряна Брънгова - старши юрисконсулт, отдел „Лицензии“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Здравейте! Чуваме ли се? 

Г. Добрев – член на КЕВР: 

Да, ние Ви чуваме прекрасно и Ви виждаме също така. Моля да изразите 

становището на „Булгартрансгаз“ по така предоставения Ви доклад. 

Боряна Брънгова - старши юрисконсулт, отдел „Лицензии“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Благодаря, г-н Добрев! Ние се запознахме с доклада на работната група по нашето 

заявление за одобрение на важни точки от газопреносната мрежа. Считаме, че той 

коректно представя заявлението, напълно обоснован. Нямаме забележки към него с 
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изключение на т. 3, една дребна техническа грешка от последното изречение, би трябвало 

да е …(лоша връзка) преносна мрежа вместо газопреносна мрежа за транзитен пренос. 

Това е техническа грешка, но все пак обръщам внимание. Другото е представено напълно 

коректно и в съответствие с Регламента и нашето заявление. Бих искала да поясня отново, 

че сме представили заявление за актуализирането на списъка с важни точки, тъй като, 

както знаете, „Булгартрансгаз“ ЕАД предприема действия в обединение на две търговски 

зони в една, това от своя страна води и до необходимост от промяна на …(лоша връзка)  

точки, за които сме длъжни да публикуваме информация по чл. 3.3 от Анекс 1 от 

Регламент № 715 от 2009 г. По специално отпада …(лоша връзка)  точка между двете 

балансови зони, тъй като вече имаме само една балансова зона, респективно отпадат и 

двете агрегирани точки за изходите от национална газопреносна мрежа, респективно 

газопреносна мрежа транзитен пренос, като ще имаме една точка агрегирани изходи от 

балансова зона в България. Това е в общи линии. Благодарим на работната група за 

прецизния и добре направен доклад. 

Г. Добрев – член на КЕВР: 

Благодаря Ви за положителната оценка. Само да Ви съобщя, че насрочвам 

закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по Вашето заявление 

на 29.09.2021 г. Благодаря Ви за участието и хубав ден от нас! 

Боряна Брънгова - старши юрисконсулт, отдел „Лицензии“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Благодаря! Хубав ден и от нас! 

Г. Добрев – член на КЕВР: 

Всеки един, който желае има 14-дневен срок от днес, в който може да представи 

своите писмени становища в Комисията, които работната група ще разгледа и ще 

преценим, кои от тях ще са основателни и кои не. Поради изчерпване на дневния ред 

закривам и това заседание.  

 
Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-61/26.08.2021 г. - покана до заинтересованите лица 

относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” 

ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

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

 Г. Добрев 

                  

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

 А. Йорданов 

 

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

 В. Владимиров 

 

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

 Г. Златев 

          Р. ТОТКОВА 

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

 Е. Харитонова 

 

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

 Д. Кочков 

 

Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 


