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П Р О Т О К О Л 

 
София, 11.08.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за 

периода 2021 – 2030 г. 

 

 

Днес, 11.08.2021 г. от 10:18 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. 
 

 На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 

Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха М. Димитров -  за директор  на дирекция 

„Природен газ“ (съгласно Заповед № 690 от 15.07.2021 г.), С. Станкова – за началник на 

отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ (съгласно Заповед № 753 от 28.07.2021 

г.) и експерти на КЕВР.  

 

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

по Протокол № 158/05.08.2021 г., т. 3, за участие в общественото обсъждане на 

Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2021 – 

2030 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. 

 

Докладът относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на 

„Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2021 – 2030 г. е изготвен от работна група в състав: 

Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Милен Димитров, Снежана Станкова, 

Красимира Лазарова, Виктория Джерманова, Росица Тодорова, Ралица Караконова, 

Александра Димитрова, 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. 
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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 10.08.2021г.) и чрез 

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

часа на 10.08.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-31/05.08.2021 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени: Министерство на енергетиката, „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен газ“, Българска газова 

асоциация, Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород и  

„Ай Си Джи Би“ АД.   

 

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

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

природен газ и водород и  „Ай Си Джи Би“ АД  не са заявили желание за дистанционно 

участие в обществено обсъждане. 

 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили: 

• г-н Никола Делев 

• г-жа Петя Тодорова 

 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

В съответствие на процедурата за провеждане на обществените обсъждания, където 

може да участва всяко заинтересовано лице, Комисията е очаквала евентуално участие от 

Министерство на енергетиката, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска 

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

производителите на природен газ и водород и „Ай Си Джи Би“ АД. От всички изброени 

институции единствено от „Булгартрансгаз“ ЕАД, което е заявител на Десетгодишен план 

за развитие на мрежите на дружеството, участие ще бъде осъществено от Никола Делев и 

Петя Тодорова. Принципът на общественото обсъждане е преди всичко да се чуят 

изказвания и евентуално въпроси от лица, които са заинтересовани, на които впоследствие 

да отговорят представителите на дружеството заявител, т.е. на „Булгартрансгаз“ ЕАД. По 

тази причина най-напред се обръщам към колегите от Комисията. Имате ли въпроси или 

изказвания, на които „Булгартрансгаз“ ЕАД да даде съответно отговор? Не виждам. 

Обръщам се към работната група. Има ли нови данни, факти и обстоятелства, които 

трябва да бъдат отчетени преди взимане на финалното решение на Комисията? Вие самите 

имате ли въпроси и изказвания към „Булгартрансгаз“ ЕАД? Г-н Димитров, слушаме Ви! 

 

М. Димитров - за директор  на дирекция „Природен газ“: 

Г-н Председател, работната група няма какво да допълни. Това, което е счела за 

целесъобразно сме го изяснили писмено с дружеството.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

При това положение се обръщам вече към представителите на заявителя: към г-н 

Делев и г-жа Тодорова. Имате ли Вие желание за изказване, което да направите пред 
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Комисията в рамките на общественото обсъждане, защото следващото събитие вече ще 

бъде закритото заседание на Комисията, на което ние ще излезем с решение? Слушаме Ви, 

но преди това – да се осъществи връзката. 

  

Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Никола Делев – представител на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Добър ден, г-н Председател! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден, г-н Делев! С Вас ли разговаряме? 

 

Никола Делев – представител на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Да, Никола Делев съм! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Нямаме образ на екрана, но Ви чуваме добре. Имате ли Вие изказване, което да 

направите пред Комисията? 

 

Никола Делев – представител на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми членове на 

работната група, от името на „Булгартрансгаз“ ЕАД бих искал да благодаря за коректното 

представяне в доклада на Комисията на нашия план. Вярваме, че приоритетните проекти, 

които са заложени в него, ще допринесат както за повишаване на конкуренцията на 

българския пазар на природен газ и на пазара в региона, така и за повишаване на 

енергийна сигурност и въобще на сигурността на доставките на газ за региона.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Делев! Благодаря за оценката, която давате на доклада, изготвен от 

работната група. Колеги, ако няма изказване от Ваша страна, преди да закрия 

общественото обсъждане, искам да насроча закритото заседание, на което трябва да бъде 

одобрен от Комисията Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” 

ЕАД за периода 2021 – 2030 г. Това трябва да бъде направено с изрично решение на 

Комисията. Датата е 09.09.2021 г. Това е четвъртък. Г-н Делев, Вие чухте съобщението, 

което направих за закритото заседание. След това своевременно ще Ви уведомим, за да 

получите решението на Комисията.  

 

Никола Делев – представител на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Благодаря, г-н Председател!  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Аз Ви благодаря за участието и от името на Комисията Ви пожелавам успешен ден!  

 

Никола Делев – представител на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Успешен ден! Благодаря!  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, с това закривам и третото за деня заседание, което беше и последно в 

днешния ден. 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-31/05.08.2021 г. - покана до заинтересованите 

лица относно Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за 

периода 2021 – 2030 г. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 
 


