ПРОТОКОЛ
№ 103
София, 13.06.2018 година
Днес, 13.06.2018 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 Светла Тодорова, 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“,
Е.Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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.
„Райков сервиз“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР
с изх. № Е-15-58-8/05.06.2018 и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:

г-н Живко Стефанов – упълномощено лице на „Райков сервиз“ ООД .
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-491 от 31.05.2018 г.
относно заявление от „Райков сервиз“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на
природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към
газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период
2018 – 2020 г.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Сирма Денчева, Любослава Джоргова,
Ваня Василева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол №
98/05.06.2018 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Ж. Стефанов:
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Относно доклада, относно тарифните групи считаме, че е допусната най-вероятно
техническа грешка, тъй като клиентите са класифицирани в доклада и в решението като
стопански, обществено-административни, търговски и битови групи, а ние сме ги
посочили като промишлени клиенти, обществено-административни, търговски и битови.
Навсякъде в доклада за цените, както и в проекта на решение, са записани така, а в
решението за одобряване на бизнес план са посочени правилно. Затова моля да бъдат
нанесени необходимите корекции в наименованията на групите, като стопански се
замени навсякъде в доклада и в решението за утвърждаване на цените. Относно
изчисляването на цената в енергийни единици, в доклада е записано, че е използван
коефициент за преобразуване на 10,63 в съответствие с Решение № Ц-7/30.03. на
Комисията, но съгласно Методиката за превръщане на измерваните количества природен
газ от единици в обеми, в енергийни единици, „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява за всеки
месец представителна калоричност, която е различна. В тази връзка, считаме, че
решението за утвърждаване на цени трябва да се допълни, че цените в MWh са
определяни при горна калоричност на газа - определената към момента в KCAl за
нормални м3 и при промяна на калоричността на природния газ, в утвърдената цена на
обществения доставчик за съответното тримесечие, тарифните групи и цените се
преизчисляват в енергийни единици. Това нещо е вече заложено във Ваше решение за
цените на „Овергаз мрежи“ АД. Другото, което е по доклада относно цената за
снабдяване с компресиран природен газ - в доклада на работната група е посочено, че
дружеството предлага ценовата компонентна, която отразява разходите, да е за
регулаторния период 2018-2020 г. Това е посочено на стр. 6 от доклада, но ние сме
заявили в заявлението за цени, че тази ценова компонента е формирана по цени към
01.03.2018 г. и при чувствителна промяна на основните цени, на основните
ценообразуващи компоненти на тази цена, включително и електроенергия, дружеството
ще преизчисли и промени ценовата компонента за снабдяване с компресиран природен
газ.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, обръщам се към работната група: Желаете ли да вземете отношение към
изказването, което направи г-н Стефанов като представител на„Райков сервиз“ ООД.
А. Иванова:
По отношение на първата забележка искам да кажа, че действително е допусната
техническа грешка, която в окончателното решение ще бъде отстранена. Съответно по
отношение на другите забележки, ще ги разгледаме и ще преценим тяхната
основателност. Хубаво е, представителят на дружеството да входира писмено
становище, което да вземем предвид при изготвянето на окончателното решение за
цената.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, от Ваша страна не виждам желание за изказване. В такъв случай, преди да
закрия заседанието, г-н Стефанов, искам да Ви известя, както и на Комисията, че
закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение, ще се проведе на
05.07.2018 г. от 10:00 ч. в сгадата на КЕВР.

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
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РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 05.07.2018 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно заявление от „Райков сервиз“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на
природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти
към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен
период 2018 – 2020 г.

Приложения:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-58-8/05.06.2018 г. до „Райков
сервиз“ ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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