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П Р О Т О К О Л 
 

София, 28.10.2021 г. 
 

от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД 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 община Габрово, за 

регулаторен период 2022 – 2026 г. 

 

Днес, 28.10.2021 г. от 10:34 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 и члена на Комисията 

Георги Добрев. 

 На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 

Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

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

  

 На общественото обсъждане присъстваха А. Иванова - директор на дирекция 

„Природен газ“ и Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ 

в КЕВР. 

 

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

по Протокол № 234/20.10.2021 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД 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 община Габрово, за регулаторен период 2022 – 2026 г., са 

поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

Проектът на решение е изготвен от работна група в състав:  Агапина Иванова, 

Елена Маринова, Ремзия Тахир, Михаела Андреева, Грета Дечева, 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 
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(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 27.10.2021г.) и чрез 

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

часа на 27.10.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-15/20.10.2021 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 Габрово и „Ситигаз 

България” ЕАД. 

Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

• г-жа Веселина Султанова от Община Габрово; 

• г-н Венелин Ганчев от Община Габрово; 

• г-н Александър Кожухаров – председател на СД на „Ситигаз България“ ЕАД.  

  

Омбудсманът на Република България, Федерация на потребителите в България, 

Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“ 

не са заявили дистанционно участие в обществено обсъждане. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Разбира се, г-н Александър Кожухаров - председател на СД на „Ситигаз България“ 

ЕАД ще бъде на линия, ако има въпроси към него от страна на представителите на 

Община Габрово. Моля връзка с г-жа Султанова и г-н Ганчев.  

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Султанова и г-н Ганчев от Община Габрово за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чувате ли ме? 

 

Служител от КЕВР повторно потърси г-жа Султанова и г-н Ганчев от Община 

Габрово за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Последен опит за връзка с представителите на Община Габрово. 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-жа Султанова и г-н Ганчев от Община 

Габрово за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, в крайна сметка, тъй като се касае за обществено обсъждане, 

представителите на Община Габрово, както и всички други заинтересовани лица, имат 

възможност в рамките на следващите 14 дни да представят в Комисията своите писмени 

становища. Работната група ще се съобрази с писмените становища – ще приеме, ако има 

някакви резонни предложения, или ще отклони такива, които се счита, че са неподходящи 

и ще се излезе с решение, което както вече го отбелязах, но в рамките на общественото 

обсъждане трябва да го повторя, че насрочвам закрито заседание за 18 ноември 2021 г. 

При това положение, ако г-н Кожухаров все още е на линия, искам да му благодаря 

за участието и да му пожелая успешен ден. 

С това, колеги, закривам общественото обсъждане. 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-15/20.10.2021 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 

 

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

 Р. Осман 

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 В. Владимиров 

 

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

 Г. Златев 

          Р. ТОТКОВА 

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

 Е. Харитонова        
 

 

 

 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 

 


