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П Р О Т О К О Л 

 

№ 240 
 

София, 22.11.2017 година 

 
 

Днес, 22.11.2017 г. от 10:01 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 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”, Р. 

Тахир – началник на отдел "Цени, лицензии и пазари – природен газ" и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието не 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.  

 

„Правецгаз 1“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-37-14/16.11.2017 г. и изпраща свой представител.  

 

На заседанието се яви: 

 г-н Иван Минев – изпълнителен директор.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно анализ на наличните данни 

с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови 

период от регулаторния период на „Правецгаз 1“ АД, за територията на община Правец.  

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова; Елена Маринова; 

Ремзия Тахир; Грета Дечева; Михаела Андреева; Боян Наумов; Веселин Тодоров; Сирма 

Денчева; Емилия Тренева и Ваня Василева, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 3 от протокол № 238/16.11.2017 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателят запита представителя на „Правецгаз 1“ АД запознат ли е с доклада и 

има ли забележки по него. 
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И. Минев: 

Дружество „Правецгаз 1“ АД е лицензирано за територията на Община Правец и 

искам да обърна внимание за следното: Община Правец е една от най-малките общини в 

България, като общо население 8 000 човека, от които 4 000 в основния град, което само 

по себе си говори, че мащабите на инвестиции, които биха могли да бъдат вложени в 

годините за развитието на газоснабдяването в системата на тази община, не са кой знае 

колко големи. В първите четири години от съществуването на дружеството ние не 

извършихме сериозна инвестиционна програма и в 2010 г. бяхме определени за най- 

динамично развиваща се компания в Софийска област, Благоевград, до Петрич, което ще 

рече, че нашата инвестиция беше форсирана, така да се каже, в началото на периода на 

създаване на дружеството и ние имаме изградена над 45 км мрежа в града и с. Разлива, 

които са от двете страни на съществуващата единствена АГР станция на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД. Казвам всичко това, за да се разбере, че мащабите и перспективата за инвестиции, 

които биха могли да следват в следващите години, далеч не са толкова големи по 

обективни причини. В тази връзка нямам забележки от онова, което е направила 

Комисията като заключение и предложение за изменение на съответно делтата, която се 

полага на дружеството. Искам да се обърна с една молба към специалистите от 

Комисията, да помислят по следния въпрос: при наличие на строително разрешение за 

изпълнение на обект газификация, който се извършва в рамките на тази примерно и 

следващата година, което ще рече, че ние изпълняваме строителство, разплащаме това 

строителство, но в рамките на тези две години не приемаме обекта и няма наличен Акт 16. 

Тези разплащания, тази инвестиция де факто направена от дружеството да бъде 

признавана за инвестиция в рамките на годината при наличието на строително 

разрешение, но без Акт 16, защото де факто са извършвани разплащания, за което моля да 

помислите и съответно да потърсим взаимно решение на този въпрос. Нямам други 

забележки. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Работната група, има ли нови факти и обстоятелства, които да налагат промени в 

заключенията в доклада? Както разбирате, имате възможност може би не сега, тъй като г-

н Минев постави въпрос, по който да се помисли, а не да се даде отговор сега.   

 

А. Иванова: 

Към момента няма настъпили нови факти и обстоятелства, които следва да бъдат 

отразени. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги от Комисията, Вие имате ли въпроси или изказвания? Не виждам. Г-н 

Минев, Вие можете да депозирате това, което казахте, като писмено становище, да бъде 

разгледано наистина от дирекция „Природен газ“, да види и какви са правните 

основания, дали няма противоречие с нормативната база и ще Ви бъде и съответно 

отговорено. Иначе, наистина това, което казвате, е проблем, на който би трябвало да се 

намери решение.   

 

 

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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Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 14.12.2017 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими 

приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Правецгаз 1“ 

АД, за територията на община Правец.  

 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с  изх. № Е-15-37-14/16.11.2017 г. 

 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

           

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

 (Г. Златев) 

Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

  

 
 

 
Протоколирал: 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 


