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П Р О Т О К О Л 

№ 362 

София, 21.12.2022 година 

Днес, 21.12.2022 г. от 10:10 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 Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

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

съгласно Заповед № 1411 от 06.12.2022 г. 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

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

налице правни пречки за провеждането му. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 356 от 15.12.2022 г., т. 7, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

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

по преписката лицата, представляващи „Аресгаз” ЕАД, за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

„Аресгаз” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. 

№ Е-15-60-1022#2/15.12.2022 г.  

Заявил участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype e: 

• г-жа Венета Райкова – член на СД и изпълнителен директор на „Аресгаз” ЕАД.

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-  2210 от 12.12.2022 г. 

относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ 

през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител 

и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на 

община Хисаря, за регулаторен период 2023 – 2024 г. 
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Милен Димитров, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Хриси Йорданова, Любослава Джоргова, 

Теодор Хиков, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 7 от 

Протокол № 356/15.12.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В съответствие с процедурата, отново се обръщам към Вас, г-жо Райкова, тъй като 

от дружеството „Аресгаз“ ЕАД е подадено именно Вашето име, като член на Съвета на 

директорите и изпълнителен директор на дружеството, за да изразите становище по 

изготвения доклад. Заповядайте, г-жо Райкова! Слушаме Ви!  

 

В. Райкова – член на СД и изпълнителен директор на „Аресгаз” ЕАД: 

Благодаря, г-н Иванов! Запознахме се с изготвения доклада. Нямаме забележки и 

допълнения към така изготвения доклад. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Благодаря и за високата оценка, която фактически давате за работата на 

работната група и по единия доклад, който мина на първото заседание, и по този. 

Обръщам се към работната група. Г-жо Тахир, има ли нови обстоятелства или данни, 

които трябва да отразим? 

 

Р. Тахир – за директор  на дирекция „Природен газ“, съгласно Заповед № 1411 

от 06.12.2022 г.: 

Няма нови данни и обстоятелства, които да бъдат отразени. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Благодаря Ви, г-жо Тахир! В такъв случай преминаваме към закриване на това 

трето заседание, като преди това искам да отбележа, макар че ще го съобщя след това и 

при общественото обсъждане, че насрочвам закритото заседание, на което Комисията за 

енергийно и водно регулиране ще се произнесе с решение по заявлението на „Аресгаз“ 

ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната 

мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване 

на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря за 

регулаторен период 2023 – 2024 г., на 12.01.2023 г. С това съобщение закривам и третото 

публично 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 12.01.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и 

цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на 

община Хисаря, за регулаторен период 2023 – 2024 г. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-60-1022#2/15.12.2022 г. до 

„Аресгаз” ЕАД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

                    РОСИЦА ТОТКОВА 

 
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 
 

 


