
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

София, 07.12.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-55-11 от 29.09.2017 г., 

коригирано със заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г., от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за 

утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, 

снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и 

цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за 

териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г. 

 

 Днес, 07.12.2017 г. от 10:34 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

 

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

Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-113/01.12.2017 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите 

синдикати в България, Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, Независима 

синдикална федерация на енергетиците в България, Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния 

капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска 

стопанска камара, Българска федерация на индустриални енергийни консуматори,   

Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 

Активни потребители, Гражданско движение „ДНЕС“, община Свищов и община 

Белене.  

 

 На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет в община Свищов; 

 г-н Милен Дулев – кмет на община Белене. 

 

Председателят посочи, че в КЕВР е получено становище от г-н Генчо Генчев  

кмет на община Свищов във връзка с разглеждания проект на решение.  

 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в 

България, Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
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България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-

промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска федерация на индустриални 

енергийни консуматори, Федерация на потребителите в България, Българска национална 

асоциация Активни потребители, Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои 

представители. 

 

На общественото обсъждане присъстваха и представители на „ТЕЦЕКО“ ЕООД: 

 г-н Димитър Димитров – енергетик на дружеството; 

 и г-н Ивелин Петров – финансист. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-15-55-11 от 29.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-55-

11 от 18.10.2017 г., от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за 

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

газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за 

регулаторен период 2018-2022 г., изготвен от работна група в състав: Елена Маринова; 

Ремзия Тахир; Грета Дечева; Боян Наумов; Диана Николкова; Сирма Денчева; Любослава 

Джоргова; Емилия Тренева; Ваня Василева. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 В рамките на общественото обсъждане се дава последователно думата на 

участниците, след това изказвания и отговори на направените заявления трябва да дадат и 

представителите на заявителя „ТЕЦЕКО“ ЕООД. 

 

 К. Кирилов – председател на Общински съвет в община Свищов: 

Тук съм, като представител на община Свищов, както и на гражданството, за да 

изразя притеснението относно проекта на решение за цените за бъдещото газоснабдяване, 

газоразпределяне и присъединяване към газопреносната мрежа. С оглед на това, което сме 

разгледали като проекторешение за други общини, смятаме, че цените в това 

проекторешение на фирмата „ТЕЦЕКО“ ЕООД са доста завишени, което ще създаде 

редица неудобства и най-вече притеснение у жителите на общината за потреблението на 

този газ, както и за присъединяването, както и за ползването, защото наистина, цените, 

които виждаме са доста над…(последното, за което говорим, за Елин Пелин), примерно са 

доста над техните. Съответно и притеснението ни идва от това, че към настоящия момент, 

фирмата „ТЕЦЕКО“ ЕООД не е изградила и един сантиметър някаква инфраструктура.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В рамките на община Свищов. 

 

К. Кирилов – председател на Общински съвет в община Свищов: 

 Да, в рамките на община Свищов. В решението, което е от 01.12., е записано, че 

цените са определени въз основа на предвиждане, прогнози за бъдещо потребление и 

след обсъждане. Заявявам Ви, че в община Свищов не е отправено запитване за бъдещо 

присъединяване на обществено-административни сгради, училища, болници, детски 

градини. Явно има разработена методика, по която се изчисляват тези цени, но за 

обществеността тази методика не е известна и начинът на формиране на цената също не 

е известен, което също е притеснително. Най-вероятно вносителите на решението имат 
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своите икономически обосновки, но ние, като бъдещи ползватели на тази услуга, 

смятаме, че цената няма да ни устройства и няма да можем наистина да се възползваме 

от така жадувания газ в гр. Свищов. 

 

М. Дулев – кмет на община Белене: 

 Искам да подкрепя колегата в частта за цената, която използват община Белене. 

Според Общинска администрация е висока. Това е нашето становище като цяло.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Имате ли изказвания? Не. След изразените становища, давам думата на 

заявителя „ТЕЦЕКО“ ЕООД.    

 

 Д. Димитров – представител на „ТЕЦЕКО“ ЕООД: 

Искам да кажа, в отговор на поставените въпроси от страна на общинското 

ръководство и от страна на община Белене, следните аргументи: Забавянето и 

изграждането на разпределителната система в община Свищов и община Белене е в 

резултат на дълбоки обективни причини, поради забавянето на магистралното 

отклонение на газопреносния тръбопровод, който трябва да свърже община Свищов с 

газопреносната мрежа. Този тръбопровод по плана на „Булгартрансгаз“ ЕАД трябва да 

се изгради в четвъртото тримесечие на 2019 г. по последна информация. До този 

момент, искам само да възразя на г-н Кирилов, ние сме изградили една част от 

газоразпределителната мрежа, но тя е много малка и е в рамките на един от 

потребителите (стопански потребител), който ,обаче, прие условието да се снабдява с 

компресиран газ. Този компресиран газ не е по възможностите нито на обществено-

административните потребители, нито на битовите. Нямаме поне такива индикации, че 

някой проявява интерес към такова газоснабдяване. Ние имахме готовност да изградим 

и други газоразпределителни пунктове в града през този период, но не се появи 

инициатива от ничия страна, да не говорим, от страна на бита. Поради тази причина, не 

сме предприели и някакви други мерки. „Булгартрансгаз“ ЕАД все още не е определила 

в своя идеен проект, и в момента разработва работен проект, къде ще бъде ситуиран 

АГРС, който ще захранва община Свищов, респективно община Белене. Ние не можем 

да вземем отправна точка и да започнем работно проектиране – имаме идеен проект, но 

той не върши работа. Цялата тази ситуация ни доведе всъщност до това състояние, че 

ние не можем да предложим услуга, която да е удобна и ценово на потребителите от 

община Свищов. Това е причината. По отношение на цените, както каза г-н Кирилов, 

ние сме направили нашето предложение предвид на това, че на нас ни предстоят след 

2019 г., така сме организирали своя бизнес план, големи капиталови вложения. Знаете, 

че изграждането е сериозно нещо. Започнали сме проучване за проектиране и очакваме 

в най-скоро време „Булгартрансгаз“ ЕАД да ни даде тази отправна точка, за да можем 

да си изготвим през този период проект и да започнем да изграждаме до 2019 г., да 

имаме някаква готовност. Мога само да кажа, че не сме получили все още никаква 

индикация, никакви писма, някаква инициатива от страна на администрацията, от 

страна на бита, от страна на промишлени потребители, за желание за присъединяване 

дори и в ситуация на присъединяване към „Булгартрансгаз“ ЕАД, т.е с цените на 

„Булгаргаз“ ЕАД. Защото с компресирано… видно е, че не може да се удовлетвори 

потреблението на община Свищов. 

 

И.  Петров  – представител на „ТЕЦЕКО“ ЕООД: 

Аз подкрепям становището на г-н Димитров и искам да заявя, понеже г-н Кирилов 

направи изказване, че не е наясно с начина на ценообразуване. Има Наредба за регулиране 

на цените на природен газ, в която много точно и ясно са описани методиките. И по тази 

наредба „ТЕЦЕКО“ ЕООД е изготвило своя финансов модел и е кандидатствал пред 



4 

 

КЕВР и уважаемата работна група, която се е заела с този финансов модел - по този начин 

са определени цените. 

 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група. По повод на повдигнатия въпрос и получените 

разяснения, Вие имате ли нещо, което да кажете на общественото обсъждане? 

 

Р. Тахир: 

Искам да кажа от името на работната група, че ние много внимателно сме 

анализирали всички инвестиционни разходи и разходи за поддържане на мрежата. 

Финансовият модел е изготвен съгласно наредбата. Всичко е прецизирано. Разликата с 

„Газо-енергийно дружество - Елин Пелин“ ЕООД е, че то е присъединено към 

газопреносната мрежа. При тях я няма тази компонента от 190 лв. Освен това, при 

„Газо-енергийно дружество - Елин Пелин“ ЕООД почти цялата газоразпределителна 

мрежа е изградена, а е предвидено единствено разширяване. Докато при „ТЕЦЕКО“ 

ЕООД тепърва предстоят от 2020 г. действителни сериозни инвестиционни разходи и 

инвестиции. Искам да уверя, че цените, които са изготвени, са в съответствие с 

инвестиционната и производствената програма в бизнес плана, който е приет. Ние сме 

погледнали всичко много внимателно и ако имаше някакви неща, които са завишени, 

ние щяхме да направим корекции. Ние имаме кореспонденция от страна на Комисията 

с „Булгартрансгаз“ ЕАД, които също ни казаха, че това отклонение ще бъде изградено 

през четвъртото тримесечие на 2019 г., както и това съответства на бизнес плана, който 

са предвидили „ТЕЦЕКО“ ЕООД. Когато бъде изградено това газопроводно 

отклонение, тогава тази компонента за сгъстен природен газ от 190 лв. ще отпадне, и 

цените действително ще станат по-атрактивни за всички бъдещи потребители в община 

Свищов и Белене.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги от работната група, имате думата. Желаете ли да направите изказване? 

Не виждам. Аз само искам да отбележа, че действително в обяснителната записка към 

проекта на решение е отбелязано, че прогнозният брой клиенти до 2019 г. включително, 

остава само един - това е стопанският потребител, който към момента е присъединен и 

получава газ на базата на подвижна станция за компресиран газ. След това се 

предвижда наистина присъединяване именно на обществени сгради – 30 бр. през 2020 

г., впоследствие това трябва да нарасне до 46 бр. в 2022 г. От друга страна, в случая 

Комисията не се произнася за цена само за следващата 2018 г. Произнася се за целия 

регулаторен период, който е от 2018 г. до 2022 г. включително, и съответните разходи. 

Единствено мога да кажа, че Комисията за енергийно и водно регулиране има 

механизъм, с който контролира направените инвестиционни разходи, коригира цената 

на предоставените услуги, ако тези разходи не са осъществени - нещо, което беше 

направено за някое от газоразпределителните дружества. Това е единственото, което 

мога да отбележа, но се обръщам към Вас, г-н Кирилов, към Вас, г-н Дулев, освен 

писменото становище, което е на кмета, Вие ще имате период, в който може да 

предоставите писмено становище. То ще бъде внимателно разгледано от работната 

група и ще бъде коментирано в обяснителната записка за финалното решение, което ще 

вземе Комисията на 29.12.2017 г. Някои неща, които ще бъдат приети, трябва да 

съдържат аргументи за приемане, други, които ще бъдат отклонени и отхвърлени, също 

трябва да бъдат аргументирано направени. Това е, което мога да кажа. Имате ли нещо 

друго, което Вие желаете да отбележите преди да закрия заседанието? Не виждам 

никой, който да има желание за изказване.  
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След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов закри в 

10:50 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14-дневния срок, в който могат да се 

представят в Комисията предложения по разглеждания проект на решение. 

 

На 29.12.2017 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

окончателно решение относно заявление с вх. № Е-15-55-11 от 29.09.2017 г., коригирано 

със заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г., от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за утвърждаване 

на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с 

природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за 

присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община 

Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г. 

 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-113/01.12.2017 г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

  (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (В. Петков) 

 
Протоколирал: 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 


