ПРОТОКОЛ
№ 55
София, 05.03.2020 година

Днес, 05.03.2020 г. от 10:01 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и Юлиян Митев
- за главен секретар, съгласно Заповед № 118/18.02.2020 г. (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.
„Костинбродгаз“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-15-40-7/28.02.2019 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Михаил Цветков – управител на „Костинбродгаз“ ООД.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-15-407 от 18.07.2019 г. от „Костинбродгаз” ООД с искане за изменение и/или допълнение на
издадените лицензии за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Костинброд,
чрез присъединяване на територията на община Сливница към териториалния обхват на
издадените лицензии.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Емилия Тренева,
е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 7 от Протокол № 52/27.02.2020 г. и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

Доц. д-р И. Н. Иванов:
За участие в откритото заседание, с цел да изразят отношението на заявителя
(дружеството „Костинбродгаз” ООД), тук е г-н Михаил Цветков, който е управител на
дружеството. Г-н Цветков, заемете мястото си на заседателната маса и да съобщите на
Комисията становището на „Костинбродгаз” ООД по отношение на изготвения доклад.
Михаил Цветков – управител на „Костинбродгаз“ ООД:
Ние сме се постарали доста в нашето искане. Подготвихме необходимите
документи съвместно с Вашите специалисти. Изчистихме всички неясноти. Основната
наша цел е да присъединим община Сливница към територията на Костинброд, тъй като
съществува такава техническа възможност и по този начин ще обхванем по-голяма част от
населението. В общи линии това е нашето желание.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Вие приемате доклада с мотивите и със заключението?
Михаил Цветков – управител на „Костинбродгаз“ ООД:
Да.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
След като чухме г-н Цветков, обръщам се към работната група. Има ли нови данни
и доказателства, които трябва да бъдат отразени?
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
Не са настъпили нови факти и обстоятелства, които да се отразят след проведеното
закрито заседание.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Иванова. Колеги, Вие имате ли изказвания? Не виждам. Преди
да закрия заседанието съм длъжен да оповестя датата на закритото заседание, на което
Комисията ще излезе с официално решение, което ще Ви бъде връчено. Предложението е
за 12.03.2020 г., но на 12 март има първа копка връзката България – Гърция
(електропровода до Неа Санта) и сигурно ще участва част от екипа на Комисията. По тази
причина да го проведем на 11.03.2020 г. (сряда). Г-н Цветков, на 11.03.2020 г. (сряда)
Комисията ще вземе решение на закрито заседание, за което ще Ви уведомим
своевременно по повод на Вашето заявление.
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 11.03.2020 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно заявление с вх. № Е-15-40-7 от 18.07.2019 г. от „Костинбродгаз” ООД с искане за
изменение и/или допълнение на издадените лицензии за дейността „разпределение на
природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за
територията на община Костинброд, чрез присъединяване на територията на община
Сливница към териториалния обхват на издадените лицензии.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-40-7/28.02.2020 г. до
„Костинбродгаз” ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ

.................................................
(Е. Харитонова)

(съгласно Заповед № 118/18.02.2020 г.)

.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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