ПРОТОКОЛ
№ 211
София, 01.10.2020 година
Днес, 01.10.2020 г. от 13:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова 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.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
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, както и решение на КЕВР по Протокол № 175 от
05.08.2020 г., т. 8, съгласно което за срока на обявената извънредна епидемична
обстановка обществените обсъждания и откритите заседания се провеждат от разстояние,
като се осигурява пряко и 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 „Булгартрансгаз“ ЕАД, за присъствено или
виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-15-45-14/25.09.2020 г.
На заседанието се явиха:
 г-н Данаил Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“;
 г-жа Боряна Брънгова - старши юрисконсулт.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-774 от 24.09.2020 г.
относно заявление с вх. № Е-15-45-14 от 18.05.2020 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за
одобряване на бизнес план за дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните
мрежи за периода 2020 – 2024 г.
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Ремзия Тахир,
Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Людмила Ненова, Сирма Денчева и Александра
Димитрова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол №
206/25.09.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Моля Ви, уважаеми представители на заявителя „Булгартрансгаз“ ЕАД, да изразите
становище по представения Ви доклад. Слушаме Ви.
Д. Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“:
Благодаря, г-н Председател. Разгледахме внимателно доклада. Благодарим за
обективното представяне на материалите, които заявихме. Нямаме възражения във връзка
с доклада.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Обръщам се към работната група. Има ли нови факти, данни и
обстоятелства, които налагат да бъдат отразени в последващата част от процедурата.
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
След закритото заседание, на което беше приет докладът във връзка с бизнес плана,
не са настъпили нови факти и обстоятелства, които да се отразят в проекта на решение.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Иванова. Уважаеми представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
срокът за представяне на становища, както беше оповестено още по време на закритото
заседание и Вие сте своевременно информиран, е в днешния ден до 17:00 ч. Вие заявихте
обаче, че нямате възражения и забележки по представения Ви доклад. Потвърждавате ли
го?
Д. Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“:
Потвърждаваме, нямаме възражения.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В такъв случай, уважаеми колеги, преди да закрия това заседание, насрочвам
закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение относно заявлението на
„Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на бизнес план за дейността „пренос на природен
газ“ през газопреносните мрежи за периода 2020 – 2024 г., за 02.10.2020 г., което е
утрешният ден, от 10:00 ч.
Благодаря Ви за участието.
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 02.10.2020 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-15-45-35 от 17.03.2020 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на
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бизнес план за развитие на дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за
съхранение“ за периода 2020 – 2024 г.
Приложения:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-14/25.09.2020 г. до
„Булгартрансгаз“ ЕАД.
2. Пълномощно на г-н Д. Диков от г-н В. Малинов – изпълнителен директор на
„Булгартрансгаз“ ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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