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ПРОТОКОЛ
София, 13.01.2016 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявления на „Неврокоп-газ” АД 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 Гоце Делчев
Днес, 13.01.2016 г. от 10:38 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в състав
„Енергетика“, ръководено от председателя доц.д-р Иван Н. Иванов.
На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова,
Ремзи Осман, Александър Йорданов, Евгения Харитонова, Владко Владимиров, Георги
Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На обсъждането присъстваха и членовете на Комисията Валентин Петков и Димитър
Кочков от състав «ВиК».
На общественото обсъждане присъстваха Е. Маринова – директор „Правна”, Р. Тахир
– началник отдел "Ценово регулиране и лицензии – природен газ" и експерти от КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-35-19/08.01.2016 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Федерация на
потребителите в България, Независима синдикална федерация на енергетиците в
България, Българска национална асоциация на потребителите и община Гоце Делчев,
които не изпращат свои представители.
На общественото обсъждане присъстват представители на „Неврокоп-газ” АД.
 г-жа Таня Чалъкова – главен счетоводител;
 г-н Крум Ангелов – адвокат;
 г-н Георги Папазов – упълномощен представител.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
заявления на „Неврокоп-газ” АД 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
Гоце Делчев.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
На проведеното открито заседание, не зная по какви причини (може би проблеми в
пътуването), нямаше представители на „Неврокоп-газ” АД. Имате думата да изразите
отношение по проекта на решение, с което сте се запознали.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде думата
за изказвания.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Георги Папазов:
Първо, искам да се извиня, че не присъствахме на предното заседание. По отношение
на цените, нямаме какво да добавим към решението на Комисията. Ние сме нови
собственици на дружеството и идеите ни са да продължим с развитието на „Неврокоп-газ”
АД в бъдеще.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Надявам се новите собственици в бъдеще да не закъсняват за заседанията на
Комисията. Приемате ли заложените цени в проекта за решение?
Георги Папазов:
Да, приемаме заложените цени в проекта на решение.
Доц. д-р Иван Н. Иванов даде думата на работната група и членовете на Комисията за
допълнителни въпроси и коментари.
От страна на работната група и членовете на Комисията нямаше допълнителни
въпроси и коментари.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 10:40 ч. общественото обсъждане, като напомни за
14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проекта на
решение относно утвърждаване на цени на „Неврокоп-газ” АД 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 Гоце Делчев.
Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 29.01.2016 г.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-49-8/08.01.2016 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(Е. Харитонова)
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