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П Р О Т О К О Л 
 

№ 344 
 

София, 08.12.2022 година 

 

Днес, 08.12.2022 г. от 10:01 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 членът на Комисията Благой Голубарев и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха М. Димитров – и. д. директор на дирекция „Природен 

газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти 

на КЕВР. 

 

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. 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна по преписката 

лицата, представляващи „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД, за 

присъствено участие в откритото заседание.  

 

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-15-46-1008/02.12.2022 г.  

 

Заявил участие в откритото заседание е: 

 г-н Стоил Стоилов – управител на „Газо-енергийно дружество – Елин 

Пелин“ ЕООД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-2133 от 25.11.2022 г. 

относно заявление от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за утвърждаване 

на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване 
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с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към 

газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин, за регулаторен 

период 2023 – 2027 г. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Милен Димитров, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Александра Димитрова, Теодор Хиков, 

Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 

336/02.12.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на заявителя, а именно „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ 

ЕООД, което е било своевременно информирано и се е запознало с доклада в заседанието, 

ще вземе участие г-н Стоил Стоилов, който е управител на дружеството. Г-н Стоилов, 

здравейте! Моля Ви да изразите становището на ръководеното от Вас дружество по 

отношение на доклада, изготвен от работната група на Комисията, свързан с Вашето 

заявление. Включете се. Заповядайте. 

 

Стоил Стоилов – управител на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ 

ЕООД:  

Добър ден! Уважаеми г-н Председател, запознах се с така приложения доклад. 

Съгласни сме с констатациите, отразява действителността и математическия модел, който 

сме приложили. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря. Обръщам се към работната група. Чухте, че от страна на зявителя 

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ няма възражение по доклада, нито забележки. 

Независимо от това моля Ви, г-н Димитров, да заявите има ли нови обстоятелства, които 

налагат да бъдат отчетени в процедурата? 

 

М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен газ“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Голубарев, няма нови факти и 

обстоятелства, които да са известни на работната група, след като представихме доклада 

към Комисията. В проекта на решение бих искал да отбележа установена незначителна 

техническа грешка. В т. 5.2. е записано за стопански клиенти с неравномерно 

потребление. Следва да се коригира на: за промишлени и обществено административни 

клиенти. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Само за секунда, т. 5.2., която е за стопански клиенти с неравномерно 

потребление. Така ли? 

 

М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен газ“: 

Да, т.5.2.: стопански клиенти следва да се промени с обществено 

административни клиенти. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така значи, 5.2. – добива вида: за обществено административни клиенти с 

неравномерно потребление. 

 

М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен газ“: 
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Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, да. Стойността се запазва – 1350 лв./клиент. 

 

М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен газ“: 

Да. Стойността се запазва. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добре. В протокола да се отрази. 

 

М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен газ“: 

Извинявам се. Обществено административните, те не са с неравномерно. Маха се 

и неравномерно потребление. Обществено административни клиенти. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Целият текст тогава се променя и става – за обществено административни 

клиенти. 

 

М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен газ“: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добре. В крайна сметка това все още не е и финалното решение, което ние ще 

вземем, така че има възможност да бъде отразена тази, както Вие казахте, техническа 

грешка. При това положение, колеги, няма други изказвания и обръщам се към Вас, г-н 

Стоилов, моля да си отбележите, че насрочвам закритото заседание, на което Комисията 

за енергийно и водно регулиране ще се произнесе с решение по заявлението на „Газо-

енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД 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 Елин Пелин, за регулаторен период 2023 – 2027 г. за 30.12.2022 

г. Ще Ви помоля да останете на заседателната маса, защото преминаваме към второто 

заседание, което отново е свързано с Вашето дружество. 

 

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 30.12.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД 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 Елин Пелин, за регулаторен 

период 2023 – 2027 г. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-46-1008/02.12.2022 г. до „Газо-

енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

     

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

 Б. Голубарев 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

РОСИЦА ТОТКОВА  

 

 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 


