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П Р О Т О К О Л 
 

№ 169 
  

София, 09.08.2017 година 
 

Днес, 09.08.2017 от 10:10 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, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас). 

 

На заседанието присъстваха 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.  

 

„КАРЛОВОГАЗ“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-47-12 /28.07.2017 г. и изпраща свой представител.  

На заседанието се яви: 

 г-н Пламен Павлов – управител.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад по заявление от "КарловоГаз" ООД за 

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

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

към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово за периода 2017-2021 

г. Докладът, изготвен от работна група в състав: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета 

Дечева, Михаела Андреева, Боян Наумов, Емилия Тренева, е приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по т. 3 от протокол № 164/27.07.2017 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

  

Председателят запита представителя на "КарловоГаз" ООД запознат ли са с доклада и 

има ли забележки по него. 

 

П. Павлов:  

Нямаме никакви бележки по изготвения доклад по повод предложените за одобряване 

от Комисията цени. Считаме, че работната група е работила стриктно по нормативната 

уредба. 

Ползвам случая да споделя нашето мнение. Ние ще споделим и в Българска газова 

асоциация за (според нас) необходимостта от корекции в Наредбата и в Методиката за 

образуване на цените. Сега ние разглеждаме по т.4.4 компонента за компресиране, 

транспорт, декомпресиране и подгряване. После тази компонента изчезва, тя я няма никъде. 

Това е първото нещо, за което ние ще търсим някакво решение. Разбира се, то ще бъде в 
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един диалог с експертите на Комисията. Второто, което споделям, то не е само за сектор 

Природен газ. Много често цената за присъединяване, не само в сектор Природен газ, но и в 

електрическия сектор, и във водния сектор, служи като параван. На нашите дружества се 

случваше и при присъединяване към ВиК, и при присъединяване към ЕРП да бъдат 

формирани други вноски за присъединяване с мотива, че обектът не е включен в плана на 

съответното експлоатационно предприятие, което е заобикаляне на ЗЕ, заобикаляне на 

всички нормативи. Като казвам заобикаляне, тук става дума в пъти разлики. Ще бъда малко 

самокритичен към нашия сектор. В нашия сектор, не знам дали до Вас идва информация, се 

прилага същият този подход. Ако ние много често възразяваме срещу тези газопроводи, 

които останаха извън ГРП и ги наричахме ....  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Гроздове. 

 

П. Павлов:  

Гроздове. В момента точно това продължават някои ГРП-та да извършват. Имаме 

случаи, в които при нас се обаждат потребители, които питат може ли да има такса за 

присъединяване от 20 хил. лв. Да, такава такса се случва. То не е такса, такава вноска се 

прави, защото предприятието казва, че това е извън инвестиционната програма. По този 

начин се изкривява регулацията, по този начин се изкривява въобще секторът. Аз знам, че 

това не е предмет на обсъждането. Ще ме извините, затова няма да губя повече време, но 

искам просто да обърна внимание и да ангажирам Комисията да помислим по тези лостове 

на регулацията, които практически се заобикалят. По този начин ние наистина създаваме 

едни гроздове в самите ГРП-та. 

Още веднъж благодаря за това, че са одобрени цените ни. Ние нямаме други 

възражения. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Изказването, което направихте, както Вие самият заявихте, не е по конкретния 

въпрос, който разглеждаме, по конкретния доклад. Аз ще Ви помоля като писмено 

становище по този въпрос да го депозирате в Комисията, за да бъдат запознати експертите и 

Комисията да търси определени решения.  

Що се касае до конкретния доклад, разглеждан по заявление от "КарловоГаз" ООД, 

казахте, че нямате забележки към него. Искам да попитам работната група има ли нови 

факти и обстоятелства, които налагат тяхното отразяване, преди окончателното решение на 

Комисията.  

 

Г. Дечева: 

Работната група не разполага с нови факти и обстоятелства, които да променят 

становищата и изводите, направени в обсъждания доклад. 

 

С. Тодорова – член на КЕВР: 

По повод на това, което каза г-н Павлов. В нормативната уредба няма изискване или 

предвидена някаква разпоредба, която да казва, че присъединяванията трябва да са в 

плановете на дружествата, защото това е невъзможно. Как може да знае едно дружество кой 

ще поиска да се присъедини? Това е нелогично. Ако има такива случаи, това е нарушение. 

Аз не виждам как чрез нормативна уредба ще променим нещо, което е нарушение на 

дружеството. Вие казахте, че даже и Вашите дружества правят така. Не виждам много 

смисъл в това. 

 

П. Павлов:  

По съвета, който даде г-н Иванов, аз ще сезирам Комисията с тези факти, за да не губя 

времето. Ние наистина имаме причина да алармираме и да търсим някакво решение, защото 

се изкривява секторът. Не само секторът. Ще Ви информираме писмено. 
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От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и изказвания.  

 

 

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 : 

 

Насрочва закрито заседание на 30.08.2017 г. за вземане на решение относно 

утвърждаване на "КарловоГаз" ООД на цени за разпределение на природен газ, цени за 

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

присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община 

Карлово за периода 2017-2021 г. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-47-12 /28.07.2017 г. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

         Р. ТОТКОВА 

 

 
 

 

Протоколирал:  

 (А. Фикова - главен експерт) 


