ПРОТОКОЛ
София, 11.11.2019 г.
от Обществено обсъждане
на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
Днес, 11.11.2019 г. от 13:00 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 – член на Комисията.
На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла
Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков 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“,
М. Димитров – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и
експерти на КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно протокол от
закрито заседание № 188/04.11.2019 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката са поканени заинтересовани лица по смисъла
на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации,
енергийни предприятия и организации на потребители.
Докладът относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката е изготвен от работна група
в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров, Ремзия Тахир, Мариана
Сиркова, Снежана Станкова, Пламен Кованджиев, Сирма Денчева, Емилия Тренева,
Ренета Николова, Димитър Дуевски.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-34/04.11.2019 г. като заинтересовани лица са
поканени Газов хъб „Балкан“, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска
асоциация „Природен газ“ и Българска газова асоциация.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-жа Петя Иванова – главен експерт в „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 г-жа Любомира Митева – юрисконсулт в „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 г-жа Христина Стоянова – главен експерт в „Булгаргаз“ ЕАД;
София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

 г-н Ташко Ралчев – главен експерт в „Булгаргаз“ ЕАД;
 г-н Стефан Симеонов – упълномощен представител на „Енерго-Про Продажби“
АД;
 г-н Бисер Николов – мениджър в „Овергаз Мрежи“ АД.
Газов хъб „Балкан“, Българска асоциация „Природен газ“ и Българска газова
асоциация не изпращат свои представители.
А. Йорданов:
По молба на председателя днес аз водя заседанието по общественото обсъждане.
Преди да започнем заседанието съм длъжен да обявя, че срокът за внасяне на
предложения и становища е 14-дневен и е определен с решение на Комисията. Ще давам
думата за изказване в същия ред, в който са се отзовали представителите на
заинтересованите страни. В списъка е и Мария Асими, която обаче не присъства в залата
към настоящия момент.
Петя Иванова – главен експерт в „Булгартрансгаз“ ЕАД:
Запознахме се с доклада на работната група. Нямаме възражения или бележки.
Смятаме, че точно отразява заложеното изменение и допълнение на Закона за
енергетиката и ще даде възможност да се изпълнят целите на закона.
Стефан Симеонов – упълномощен представител на „Енерго-Про Продажби“
АД:
Запознахме се с проекта за изменение на Наредбата. Виждаме, че той просто
отразява последните изменения на Закона за енергетиката, свързани с природния газ и
освобождаването на пазара на природен газ, както и с чисто процедурните изменения по
отношение на възраженията - да се насочват към АССГ. Нямаме забележки към този
момент. Запазваме правото си да внесем писмено становище в 14-дневния законов срок.
А. Йорданов:
Благодаря, г-н Симеонов. Междувременно списъкът се попълни. Има
представители на „Булгаргаз“ ЕАД: Христина Стоянова и Ташко Ралчев – главни
експерти, както и на „Овергаз Мрежи“ АД – Бисер Николов: мениджър. Представителите
на „Булгаргаз“ ЕАД нямат изказване. Ще поканя представителя на „Овергаз Мрежи“ АД
да изрази отношение по въпроса.
Бисер Николов – мениджър в „Овергаз Мрежи“ АД:
„Овергаз Мрежи“ АД се запозна с проекта за изменение на Наредба № 3. По
отношение на самите изменения нямаме забележки и възражения. Искам само да обърна
внимание на една празнота, която сме открили в действащата в момента наредба. Става
въпрос, че в момента при приемането на бизнес плановете и на цените за разпределение и
снабдяване на газовите дружества има случаи, при които има някакъв толеранс от време,
т.е. не се случват по едно и също време. Тъй като бизнес плана и цените представляват
едно неразривно цяло, считаме, че трябва да има изричен запис в Наредбата, който да
предвижда, че утвърждаването на бизнес плана и цените трябва да става по едно и също
време. Самият бизнес план се изпълнява с утвърдените цени и обратното. Ще представим
становище в законоустановения срок.
А. Йорданов:
Дневният ред клони към изчерпване, поради липса на други заинтересовани страни,
които желаят да изразят отношение. Ще се обърна към работната група. Дали за времето
от приемане на проекта до настоящия момент са настъпили някакви нови обстоятелства,
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които да налагат съобразяване на проекта с тях?
А. Иванова:
От разглеждането на доклада от Комисията, до настоящия момент не са настъпили
нови факти и обстоятелства, които да следва да бъдат отразени в проекта на акт.
А. Йорданов:
Поради изчерпване на желаещите да изразят отношение, още веднъж ще обявя, че
срокът за предложения и становища е 14-дневен. За присъстващите в залата
заинтересовани страни ще обявя, че закритото заседание, с което проектът за Наредба ще
бъде приет, ще се проведе на 05.12.2019 г. от 10:00 часа. Благодаря Ви за участието в
дискусията!
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-34/04.11.2019 г. до заинтересованите лица по
смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ относно провеждане на обществено обсъждане на 11.11.2019
г. от 13:00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/отсъства/

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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