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П Р О Т О К О Л 
 

№ 42 
 

София, 01.02.2022 година 

 

 

 

Днес, 01.02.2022 г. от 15:20 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 Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право 

на глас).  

 

Налице  е кворум съобразно изменените разпоредби на чл.13, ал.3, т.1 във връзка 

с чл. 11, ал.1 от Закона за енергетиката, в сила от 01.02.2022 г., обнародван в ДВ, брой 

9/01.02.2022 г. 

 

 На заседанието присъстваха М. Димитров – началник на отдел „Контрол и 

решаване на спорове – 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. 

 

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 „Аресгаз“ ЕАД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Аресгаз“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писма на КЕВР с 

изх. № Е-15-60-2/27.01.2022 г. и изх. № Е-15-60-8/31.01.2022 г.  

 

Заявила участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е: 

• г-жа Венета Райкова – изпълнителен директор на „Аресгаз“ ЕАД. 
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-62 от 24.01.2022 г. 

относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, проект на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“ и проекти на „Правила 

за работа с потребителите на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община 

Бяла Слатина“. 

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

Маринова, Милен Димитров, Пламен Кованджиев, Ралица Караконова, Теодор Хиков, 

Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 14 от Протокол 

№ 25/27.01.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-жо Райкова, предполагам, че няма допълнение от Ваша страна? 

 

Венета Райкова – изпълнителен директор на „Аресгаз“ ЕАД: 

Не, няма! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Г-н Димитров? 

 

М. Димитров – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – 

природен газ“: 

Няма нови факти и обстоятелства, г-н Председател. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма нови факти и обстоятелства. Длъжен съм да оповестя: първо, че срокът за 

подаване на писмено заявление от „Аресгаз“ ЕАД е 14-дневен и второ: че насрочвам 

закритото заседание и по това заявление за 10.03.2022 г. Преминавам към 11-то 

открито 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 10.03.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите 

за доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена 

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, проект на „Общи условия на договорите 

за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“ и проекти на „Правила за 

работа с потребителите на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община 

Бяла Слатина“. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-60-2/27.01.2022 г. до „Аресгаз“ 

ЕАД. 

2. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-60-8/31.01.2022 г. до „Аресгаз“ 

ЕАД. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Е. Харитонова 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

 

                                                       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

          Р. ТОТКОВА 

  

 

 

 
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 

 


