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П Р О Т О К О Л 

 

№ 149 
  

София, 12.07.2016 година 
 

Днес, 12.07.2016 г. от 10:15 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Р. Тахир – 

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

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  
 

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

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„Свиленград-Газ” АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-51-12/24.06.2016 г. и изпраща свои представители. На заседанието се явиха: 

  г-жа Надка Петрова – инженер Газоразпределителна мрежа; 

  г-н Ташо Ташев – специалист Контрол документи, 

упълномощени от г-н Костадин Паришев - изпълнителен директор на „Свиленград-Газ” 

АД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-15-51-12 

от 28.04.2016 г., подадено от „Свиленград-Газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на 

природен газ, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на 

газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със сгъстен природен газ и 

цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството на 

територията на община Свиленград за втори регулаторен период (2016-2020 г.). Докладът е 

приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол № 138/23.06.2016 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Свиленград-Газ” АД запознати ли са с 

доклада и имат ли забележки по него. 

 

Т. Ташев: 

Упълномощен съм от изпълнителния директор на „Свиленград-Газ” АД, г-н Паришев, 

да изразя съгласието на дружеството с изводите и предложенията в доклада на работната 

група. Нямаме забележи по изложените факти в доклада. Искам, използвайки случая, да 

споделя с уважаемата Комисия, че „Свиленград-Газ” АД осъществява своята дейност на 

територията на община Свиленград, която няма достъп до газопреносната мрежа на страната. 

По тази причина ние искаме (както се вижда в доклада) утвърждаване на цени за сгъстен 

природен газ. Споделям с Вас, че това влияе доста негативно на дейността на дружеството 

като цяло, тъй като повишава цените на ползвания природен газ от населението на града.  

Има един повод за радост, че нашето дружество миналата седмица подписа 

меморандум по проекта Дезире, с което се надяваме да се повиши битовата газификация, тъй 
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като тя е големият проблем в града. Много малко са битовите клиенти. Надяваме се този факт 

да ни помогне да повишим до известна степен битовата газификация. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-жо Петрова, имате ли допълнения към казаното. 
 

Н. Петрова: 

Колегата беше изчерпателен. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

На колко километра се намира общината от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД? 
 

Т. Ташев: 

От Димитровград, която е най-близката точка, са около 70 км. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма към момента, дори и в бъдеще, планирано отклонение? 
 

Т. Ташев: 

Няма, засега поне. 
 

Е. Харитонова: 

Във връзка с въпроса на г-н Иванов искам да попитам на какво разстояние сте от 

Одрин. 
 

Т. Ташев: 

От Одрин сме на 15 км. 
 

Н. Петрова: 

До границата са 15 км. и още 15 км. до Свиленград. 
 

Е. Харитонова: 

Зададох въпроса, защото предишният собственик на „Свиленград-Газ” АД, Енемона, 

имаха някакви идеи за доставка на газ от Одрин.  
 

Н. Петрова: 

Въпросът е може ли да се осъществи. Ние, дружеството, сме „за“. Наистина виждаме, 

че осъществяването на една такава връзка поне за нашия район, който се развива с по-малко 

промишленост и повече търговска, сега и развлекателна дейност, тъй като доста казина се 

направиха в Свиленград и предстои да се правят. Те са малки стопански обекти, но въпреки 

всичко изявяват желание, но някъде пък нямаме мрежа и предстои някаква инвестиция, т.е. 

една такава доставка, наистина на добра цена, би подобрила много състоянието на 

дружеството. 
 

С. Тодорова: 

Какъв е този проект, който споменахте? 
 

Н. Петрова: 

Дезирегаз е проект за битова газификация, който използва договора, сключен преди 

доста години, за използването на средства от фонд „Козлодуй“. 20% облекчение за битова 

газификация, което включва изграждане на отоплителна и газова инсталация, без проектиране, 

технически надзор и такса присъединяване. Имаше идея от газовите дружества да се включи 

такса присъединяване, защото доста обременява клиентите ни и е добра предпоставка в 

разговора, когато клиентът бъде привлечен на страната на природния газ. Това включва 

проекта „Дезире“. Стартира се м. юни 2016 г., завършването му е 2018 г. Разделена е България 

на райони.   
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Общата сума е 20 млн. евро. 
 

Н. Петрова: 

Да, 5 хил. евро на клиент, където 20% е облекчението. В тези 5 хил. евро е всичко това, 

което обясних. Хубавото е, че се залага на високоенергийни котли, които след това водят до 

по-ниско потребление и по-добри сметки. Идеята за енергийна ефективност се осъществява 

така. Всички дружества са поканени да участват. Ние вече сключихме договор, наречен 

меморандум. Имаме наблюдение, вече Ситигаз го виждаме на страницата, защото идеята на 

колегите от „Дезирегаз“ беше едва след като се сключат договорите, да бъде изнесена 

информацията. Да няма предварително заявки. Затова не сте чули, може би, но оттук нататък 

ще се говори за „Дезирегаз“. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите на 

„Свиленград-Газ” АД. 

 

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 : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 28.07.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-15-51-12 от 28.04.2016 г., подадено от „Свиленград-Газ” АД за 

утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ на 

клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за 

снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към 

газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Свиленград за втори 

регулаторен период (2016-2020 г.). 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-51-12/24.06.2016 г. 

2. Пълномощно на Н. Петрова и Т. Ташев. 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 
 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 


