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П Р О Т О К О Л 
 

София, 22.12.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане 

на проекти на решения относно 

 

 утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на 

„Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев; 

 утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на 

„Примагаз“ АД за територията на община Варна – за кметствата „Владислав 

Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“; 

 утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на 

„Свиленград-газ“ АД за територията на община Свиленград 

 

Днес, 22.12.2017 г. от 11:00 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 Владко 

Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас).  

  

На общественото обсъждане присъстваха А. Иванова - директор  на дирекция 

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

експерти на КЕВР. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-49-20/11.12.2017 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена 

палата, Българска стопанска камара, Българска федерация на индустриални енергийни 

консуматори, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 

Активни потребители, Гражданско движение „ДНЕС“ и община Гоце Делчев. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-21-18/11.12.2017 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена 

палата, Българска стопанска камара, Българска федерация на индустриални енергийни 

консуматори, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 

Активни потребители, Гражданско движение „ДНЕС“ и община Варна (район „Владислав 

Варненчик“, район „Младост“ и район „Аспарухово“). 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-51-18/11.12.2017 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 
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България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена 

палата, Българска стопанска камара, Българска федерация на индустриални енергийни 

консуматори, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 

Активни потребители, Гражданско движение „ДНЕС“ и община Свиленград. 

 

На общественото обсъждане присъства: 

 г-н Янчо Янев - председател на Българска търговско-промишлена палата в 

Хасково. 

 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска 

федерация на индустриални енергийни консуматори, Федерация на потребителите в 

България, Българска национална асоциация Активни потребители, Гражданско движение 

„ДНЕС“, община Гоце Делчев, община Варна (район „Владислав Варненчик“, район 

„Младост“ и район „Аспарухово“) и община Свиленград не изпращат свои 

представители. 
 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията са публикувани проекти на решения 

относно: 

- утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на „Неврокоп-газ“ АД 

за територията на община Гоце Делчев;  

- утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на „Примагаз“ АД за 

територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и 

„Аспарухово“ и утвърждаване на коригирани необходими приходи;  

- утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на „Свиленград-газ“ АД 

за територията на община Свиленград. 

Проектите на решение са изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова; 

Елена Маринова; Ремзия Тахир; Веселин Тодоров; Грета Дечева; Диана Николкова; 

Михаела Андреева; Сирма Денчева; Емилия Тренева и Ваня Василева. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие знаете, че по време на общественото обсъждане се изслушват становища на 

поканени институции, организации, както и отделни лица по предложените цени на 

дружествата. В случая от поканените над 30 институции и организации се е отзовал 

единствено г-н Янчо Янев, който е председател на БТПП в Хасково. Той вероятно иска да 

вземе отношение относно цените, които са предложени за утвърждаване за следващия 

ценови период от регулаторния период на „Свиленград-газ“ АД за територията на община 

Свиленград 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 

 

Я. Янев - Българска търговско-промишлена палата: 

Аз нямам какво да добавя. Тук съм в качеството на председател на Палатата. Това е 

и ангажиментът ми към БТПП. Тук съм, за да подкрепим бизнеса и фирмите. В крайна 

сметка работят на наша територия. Нямам какво да добавя. Аз видях нещата и мисля, че 

по-нататък ще работим заедно с тях и трябва да бъдем информирани. Благодаря Ви. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така ще се развие и дейността на газоразпределителното дружество. 

 

Я. Янев - Българска търговско-промишлена палата: 

Да. Това бихме искали да се случва. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви за заявената позиция. Обръщам се отново към работната група. Вие 

съобщихте, че няма никакви нови данни и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени.  

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри в 10:35 ч. общественото обсъждане, като напомни 

за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по 

разглежданите проекти на решения. 

На 16.01.2018 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решения 

относно: 

• утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на „Неврокоп-газ“ 

АД за територията на община Гоце Делчев; 

• утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на „Примагаз“ АД 

за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и 

„Аспарухово“; 

• утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на „Свиленград-

газ“ АД за територията на община Свиленград. 
 

 

Приложения:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-49-20/11.12.2017 г.  

2. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-21-18/11.12.2017 г.  

3. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-51-18/11.12.2017 г.  
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова)  

 

        Р. ТОТКОВА 

  

 

 

    

     
Протоколирал: 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 


