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П Р О Т О К О Л 
 

№ 261 
 

София, 09.12.2020 година 

 

Днес, 09.12.2020 г. от 10:03 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 На заседанието присъства Р. Тахир – за директор на дирекция „Природен газ“. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, с цел 

ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на 

прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на 

обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите 

заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява виртуално участие на 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение 

на страните в административните производства, които могат да участват в откритите 

заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Правецгаз 1” АД, за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Правецгаз 1” АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-37-18/26.11.2020 г. 

  

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявил: 

 г-н Васил Василев - изпълнителен директор на „Правецгаз 1” АД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-946 от 20.11.2020 г. 

относно заявление от „Правецгаз 1“ АД за продължаване срока на лицензии за дейностите 

„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за 

територията на община Правец. 
 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Красимира Лазарова, Сирма Денчева, Емилия Тренева, 

Ренета Николова, Димитър Дуевски, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по 

т. 4 от Протокол № 252/26.11.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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От страна на заявителя „Правецгаз 1“ АД участие в откритото заседание ще вземе 

г-н  Васил Василев, изпълнителен директор на дружеството. Моля да се осъществи връзка 

по Skype с г-н Василев. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Васил Василев, изпълнителен директор на 

„Правецгаз 1“ АД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, да, наберете. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Васил Василев, изпълнителен директор на 

„Правецгаз 1“ АД, за телефонен разговор.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За последен път проверете, г-н Цанев. Можем ли да осъществим връзка? 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-н Васил Василев, изпълнителен директор 

на „Правецгаз 1“ АД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден, г-н Василев. 

 

Васил Василев - изпълнителен директор на „Правецгаз 1“ АД: 

Добър ден, г-н Иванов. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моля Ви да представите становището на ръководеното от Вас дружество 

„Правецгаз 1“ АД по отношение на доклада на работната група във връзка с подаденото от 

Вас заявление за продължаване срока на лицензията. Слушаме Ви! 

 

Васил Василев - изпълнителен директор на „Правецгаз 1“ АД: 

Благодаря за това нещо. Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа  

членове на Комисията. Запознах се подробно с доклада и съм абсолютно съгласен с 

всичко, което е изразено в него. То отразява нашата визия и бъдещото развитие на 

…както и до сега сме работили и сме се представили добре в нашата не толкова голяма 

община. Имаме амбициите да работим още по-добре, да можем да…с което разполага 

дружеството, защото до сега сме имали една доста сериозна позиция в …, като се има в 

предвид, че в началото е имало и топлофикация в Правец, но ние успяхме да се преборим 

с…, така че сме оставили едно доста добро впечатление в нашите клиенти. Има много 

желаещи клиенти да бъдат нововключени… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Присъединени. 

 

Васил Василев - изпълнителен директор на „Правецгаз 1“ АД: 

…в газификация и правим всичко възможно в нашите среди и искаме и желаем да 

продължим в тази насока, да надграждаме, да приобщаваме нови абонати, да …По 

отношение на екологичното … ние желаем да бъдем един сериозен …като доставчик на 

природен газ. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Благодаря Ви, г-н Василев. Заявителят няма никакви забележки, съгласен е както с 

доклада, така и със заключенията в него. Благодаря Ви, желая Ви успешен ден, като преди 

това моля да чуете, че закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с 

решение по Вашето заявление, ще се проведе на 17.12.2020 г., след което ще бъдете 

своевременно уведомен. 

 

Васил Василев - изпълнителен директор на „Правецгаз 1“ АД: 

Много благодаря! Бъдете здрави. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Успешен ден и на Вас! Колеги, завършихме с първото заседание. 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 
 

Р Е Ш И : 
 

Насрочва закрито заседание на 17.12.2020 г. за приемане на решение относно 

заявление от „Правецгаз 1“ АД за продължаване срока на лицензии за дейностите 

„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за 

територията на община Правец. 
 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-37-18/26.11.2020 г. до „Правецгаз 1“ 

АД. 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

Р. ТОТКОВА 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


