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П Р О Т О К О Л 
 

София, 27.04.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

проект на решение относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за 

утвърждаване на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г. и 

проекти на решение и документ за консултация относно множителите, сезонните 

коефициенти и отстъпките, които ще бъдат прилагани при определяне на тарифите 

за пренос за 2021 - 2022 газова година. 

 

Днес, 27.04.2021 г. от 10:10 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

състав,  ръководено от Александър Йорданов – за председател, съгласно Заповед № З-ОХ-

15/23.03.2021 г. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова 

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 № 77/20.04.2021 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проекта на 

решение относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на ценообразуващи 

параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г. са поканени - държавни органи, браншови 

организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 

Проектът на решение относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване 

на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г. и проектите на 

решение и документ за консултация относно множителите, сезонните коефициенти и 

отстъпките, които ще бъдат прилагани при определяне на тарифите за пренос за 2021 - 

2022 газова година са изготвени от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена 

Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Виктория Джерманова, 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 
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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 26.04.2021г.) и чрез 

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

часа на 26.04.2021 г. 

 

 С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-12/20.04.2021 г. като заинтересовани лица за 

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

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

асоциация и „Ай Си Джи Би“ АД. 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили:  

• г-н Данаил Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“ в „Булгартрансгаз“ 

ЕАД; 

• г-жа Боряна Брънгова - старши юрисконсулт в отдел „Лицензиране“ в 

„Булгартрансгаз“  ЕАД. 

 

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

газ“, Българска газова асоциация и „Ай Си Джи Би“ АД не са заявили желание за 

дистанционно участие в обществено обсъждане. 

 

А. Йорданов - за председател: 

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

 

Служител от КЕВР потърси г-н Данаил Диков - ръководител сектор 

„Ценообразуване“ в „Булгартрансгаз“ ЕАД и г-жа Боряна Брънгова - старши 

юрисконсулт в отдел „Лицензиране“ в „Булгартрансгаз“  ЕАД за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

А. Йорданов - за председател: 

Добро утро, г-н Диков. 

 

Д. Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“ в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Да, чуваме Ви. 

 

А. Йорданов - за председател: 

И ние Ви чуваме. Моля да представите становището на „Булгартрансгаз“ ЕАД по 

проекта на решение, следващ Вашето заявление, и документа за консултациите. 

 

Д. Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“ в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми комисари, разгледахме подробно поместения на 

сайта на Комисията проект на решение и проект за консултациите по Регламент 2017/460. 

Приемаме напълно изнесеното в двата документа и благодарим на Комисията за 

обективния поглед върху представените документи. 

 

А. Йорданов - за председател: 

Благодаря Ви, г-н Диков. Надявам се, че това е становището на дружеството, което 

представлявате в случая в общественото обсъждане. 

 

Д. Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“ в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Да, това е становището. 
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А. Йорданов - за председател: 

Благодаря Ви. Други участници в общественото обсъждане не са направили заявка, 

така че за мен остава единствено да попитам членовете на работната група дали не са 

възникнали нови обстоятелства на този етап от производството. 

 

А. Иванова - директор  на дирекция „Природен газ“: 

Към момента не са настъпили нови обстоятелства. Има обявена консултация по 

реда на Регламента, по чл. 28, и определен срок, в който да бъдат представени становища, 

който е 20 май. След тази дата постъпилите становища от съседните регулаторни органи 

на държавите-членки и заинтересованите страни ще бъдат взети предвид при изготвянето 

на проекта на решение. 

 

А. Йорданов - за председател: 

Благодаря Ви, г-жо Иванова. Колеги, някой от Вас иска ли да вземе отношение в 

хода на общественото обсъждане? Няма заявки за изказване. В този случай, единствено за 

да уведомя заявителя по това административно производство и съответно състава на 

Комисията, насрочвам закрито заседание за 01.06.2021 г., когато Комисията ще вземе 

окончателно решение по заявлението на „Булгартрансгаз” ЕАД. 

Благодаря Ви, г-н Диков. Приятен ден Ви пожелавам. Закривам общественото 

обсъждане. 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-12/20.04.2021 г. - покана до заинтересованите 

лица относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на ценообразуващи 

параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г.   

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                         АЛЕКСАНДЪР  ЙОРДАНОВ 

 (Г. Добрев) 

                                                                                 (Съгласно Заповед №З-ОХ-15/23.03.2021 г.) 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

           

.................................................        Р. ТОТКОВА 

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


