ПРОТОКОЛ
№ 254
София, 30.11.2017 година
Днес, 30.11.2017 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р
Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков 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.
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.
„Райков сервиз“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР
с изх. № Е-ЗЛР-И-9 от 22.11.2017 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:

г-н Живко Стефанов – упълномощено лице от г-н Румен Пеев – управител
на „Райков сервиз“ ООД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-800 от 16.11.2017 г.
относно заявления с искане за изменение на лицензии за дейностите „разпределение на
природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадени на „Райков
сервиз“ ООД.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Елена Маринова; Ремзия Тахир;
Красимира Лазарова; Снежана Станкова; Диана Николкова; Сирма Денчева и Ваня
Василева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол №
239/21.11.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.

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

Председателят запита представителя на „Райков сервиз“ ООД запознат ли е с
доклада и има ли забележки по него.
Ж. Стефанов:
Във връзка със забавянето (чисто документално) и административни пречки,
които имахме във връзка с даването на разрешение за строеж, поискахме това изменение
на лицензията и съответно удължаване срока за започване на лицензионна дейност.
Считаме, че този срок е разумен. Доразгледахме доклада и считаме, че самите
заключения ни удовлетворяват.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Тоест нямате възражения и забележки.
Ж. Стефанов:
Нямаме възражения и забележки. Продължаваме си дейностите по изграждане на
газоразпределителната мрежа в Смолян и считаме, че този срок ще бъде спазен.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, в рамките на откритото заседание, единствено изслушваме представителя
на заявителя - в случая, г-н Стефанов. Преди да обявя за закрито днешното открито
заседание, искам да съобщя, че закрито заседание, на което Комисията ще се произнесе с
Решение по заявлението на „Райков сервиз“ ООД, ще се проведе на 07.12.2017 г. от 10:00
ч. в сградата на КЕВР. Срокът, в който можете да представите писмено становище, ако
вече не сте го направили, е 04.12.2017 г. до 12:00 ч., за да може работната група да
разгледа и мотивирано, било да приеме, било да отхвърли направеното от Вас възражение,
макар че Вие, в своето изказване приехте както доклада, така и изложените в него
заключения.
П. Павлов (без микрофон)
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Сега ще Ви кажа, г-н Павлов. Това е процедурата на откритото заседание. Аз не
мога да я наруша. Единствено, ако Вие имате нещо да съобщите на Комисията под
формата на писмено становище, можете да адресирате по всяко време през деловодството.
П. Павлов (без микрофон)
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Така ли? Ако сте го внесъл, добре. Вие знаете процедурата и като шеф на
асоциация, и като шеф на "Си Ен Джи Марица" ООД. Да знаете, че не мога да дам думата
на друг, освен на заявителя.
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 07.12.2017 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно заявления с искане за изменение на лицензии за дейностите „разпределение на
природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадени на „Райков
сервиз“ ООД.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-9/22.11.2017 г. до „Райков
сервиз“ ООД.
2. Пълномощно на г-н Живко Стефанов от г-н Румен Пеев – управител на „Райков
сервиз“ ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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