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П Р О Т О К О Л 

 
София, 18.08.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление от „Свиленград-Газ” АД 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 към 

газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград, за 

регулаторен период 2021 – 2025 г. 

 

 

Днес, 18.08.2021 г. от 10:06 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 

Александър Йорданов, Евгения Харитонова 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.) и Г. Дечева – за началник на 

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

г.).  

 

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

по Протокол № 163/12.08.2021 г., т. 4, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление от „Свиленград-Газ” АД 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 към газоразпределителната мрежа на 

територията на община Свиленград, за регулаторен период 2021 – 2025 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 относно заявление от „Свиленград-Газ” АД 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 към газоразпределителната 

мрежа на територията на община Свиленград, за регулаторен период 2021 – 2025 г. е 

изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, 
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Грета Дечева, Михаела Андреева, Хриси Йорданова, 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. 

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 17.08.2021г.) и чрез 

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

часа на 17.08.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-12/12.08.2021 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени: Омбудсман на Република България, Българска 

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

производителите на природен газ и водород, Федерация на потребителите в България, 

Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение 

„Днес“, община Свиленград и „Свиленград – Газ“ АД. 

 

 Омбудсман на Република България, Българска асоциация „Природен газ“, Българска 

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

Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни 

потребители“, Гражданско движение „Днес“, община Свиленград и „Свиленград – Газ“ АД 

не са заявили желание за дистанционно участие в обществено обсъждане. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

За участие в общественото обсъждане са поканени: Омбудсман на Република 

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

на търговците и производителите на природен газ и водород, Федерация на потребителите 

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

движение „Днес“, община Свиленград и, естествено, заявителя, който касае проектът на 

решение на Комисията, това е „Свиленград – Газ“ АД. Никой от изброените институции и 

организации не са изпратили свой представител, нито са заявили, че ще участват по 

канала за комуникации Skype. Поради тази причина, нямаме всъщност за реално 

обсъждане и дискусия, които нормално се провеждат при участие в общественото 

обсъждане. Също така, всеки един гражданин, който се чувства заинтересован (или друга 

организация) би могъл да участва в общественото обсъждане, но няма такава заявка. По 

тази причина, колеги, обръщам се единствено към работната група. Има ли нови факти и 

обстоятелства, които се налага да бъдат отчетени от Комисията преди постановяване на 

финалното решение на Комисията относно заявлението на „Свиленград – Газ“? Слушаме 

Ви, г-н Димитров! 

 

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

Г-н Председател, няма нови факти и обстоятелства.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Няма нови факти и обстоятелства, няма и представители в 

общественото обсъждане на представителя на заявителя „Свиленград – Газ“ АД. При това 
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положение, неприсъствено, може да считаме, че общественото обсъждане, така както се 

изисква по нашата процедура, днес, завършва, като преди да закрия заседанието, отново 

ще оповестя, че насрочвам закритото заседание на Комисията, на което ние ще се 

произнесем с решение относно заявлението на „Свиленград-Газ” АД 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 към газоразпределителната 

мрежа на територията на община Свиленград, за регулаторен период 2021 – 2025 г. за 

09.09.2021 г., тук, в зала 4, в сградата, в която функционира Комисията за енергийно и 

водно регулиране. Закривам това второ за деня заседание. 

  

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-12/12.08.2021 г. - покана до заинтересованите 

лица относно проект на решение относно заявление от „Свиленград-Газ” АД 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 към 

газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград, за регулаторен 

период 2021 – 2025 г. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

 

           Р. ТОТКОВА 
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 
 


