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П Р О Т О К О Л 
 

№ 232 
 

София, 19.12.2019 година 

 

 

 

Днес, 19.12.2019 г. от 10:02 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 Ремзи Осман, 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. 

 

„Булгаргаз” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-20-29/13.12.2019 г. и изпраща свои представители. 

 

На заседанието се явиха: 

 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД; 

 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт в „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-848  от 12.12.2019 г. 

относно заявления с вх. № Е-15-20-29#2 от 10.12.2019 г. и вх. № Е-15-20-29#4 от 

11.12.2019 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за I тримесечие на 2020 г., по 

която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на 

лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

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

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Красимира Лазарова, Сирма Денчева, 

Емилия Тренева, Ренета Николова, Димитър Дуевски, е приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по т. 1 от Протокол № 221/13.12.2019 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Съгласно правилника на Комисията, по-специално чл. 46, ал. 5, на открито 

заседание на страните по преписката се предоставя възможност за устно или писмено 

становище по представения доклад. По този повод се обръщам към представителите на  

„Булгаргаз” ЕАД, които са се отзовали, а това е г-н Иван Иванов – началник управление 

„Лицензионна дейност и търговия с природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД и г-жа Анжела 

Славова – главен юрисконсулт на „Булгаргаз“ ЕАД, да изразят становището на 

дружеството  по представеният им в нормативните документи срок, доклад на работната 

група.  Заповядайте.  

 

Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД: 

Благодаря, г-н Председател. Запознати сме с доклада на работната група. 

Предложението на „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена на природен газ за I 

тримесечие на 2020 г., е съобразено с изискванията на Наредбата за регулиране на цените, 

в това число и с последните изменения и допълнения, свързани със създаването на борсов 

пазар на природен газ. Обективно е отразено в доклада от работната група. Нямаме 

забележки по доклада на работната група.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Иванов. Заявителят „Булгаргаз” ЕАД няма забележки по 

направения доклад. Обръщам се към работната група. Моля да съобщите има ли нови 

данни, факти и обстоятелства след изготвянето на доклада, които налагат промяна в 

подготвените документи? Заповядайте, г-жо Тахир. 

 

Р. Тахир: 

Няма нови данни и обстоятелства, факти, които да налагат промяна на изготвения 

доклад. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, обръщам се към колегите от Комисията. Имате ли изказвания? Няма.  

В такъв случай, преди да закрия заседанието, искам да оповестя, че първо, заявителят има 

възможност днес до 17:00 часа да представи писмено становище. Срокът е кратък, но от 

друга страна Вие знаете, редовно такъв е срокът при тази изключително къса, като 

продължителност процедура. В рамките на 20 дни ние трябва да излезем със становище. 

Второ, това вече е не само към заявителя, но и към моите колеги, към работната група и 

към всички уважили заседанието, че закритото заседание на Комисията за енергийно и 

водно регулиране, на което ще излезем с  решение относно заявлението на „Булгаргаз” 

ЕАД за утвърждаване на цени за I тримесечие на 2020 г., ще се проведе на 01.01.2020 г. от 

14:00 часа, независимо, че това е официален празник за страната. 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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 01.01.2020 г. от 14:00 часа за вземане на решение 

относно заявления с вх. № Е-15-20-29#2 от 10.12.2019 г. и вх. № Е-15-20-29#4 от 

11.12.2019 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за I тримесечие на 2020 г., по 

която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на 

лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-29/13.12.2019 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 

 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

      

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

  
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 


