ПРОТОКОЛ
№ 241
София, 22.11.2017 година
Днес, 22.11.2017 г. от 10:08 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.
„Комекес“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. №
Е-15-29-17/16.11.2017 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Петър Георгиев –изпълнителен директор;
 г-н Борислав Чилингиров – член на СД;
 Стоян Пашов – член на СД.
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 „Комекес“ АД, за територията на община Самоков.
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. 4 от протокол № 238/16.11.2017 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Вие знаете правилата, че в рамките на откритото заседание очакваме да изразите
отношение от името на „Комекес“ АД по доклада, който Ви е представен в съответния
срок.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

П. Георгиев:
Нашето дружество е с дълга история. Съгласни сме, първо да започнем с това, че
сме съгласни с констатацията на Комисията, нямаме претенции. Претенциите ни са поскоро начинът, по който, всички знаете, че битовата газификация на България е на найнезавидното място в ЕС и не само в ЕС, сигурно в целия свят. А ние се мъчим точно това
да правим с години в този малък град и то с една дълга зима от седем месеца. Имахме
надежди, че това, което сме заложили като инвестиции, ще го правим, но знаете каква е
ситуацията в нашата държава. „Супер Боровец“, един огромен балон, се спука, няма
вече. Имахме и други неща, които трябваше да правим за Белчин бани, там, големи
проекти, всичко това беше заложено в нашата инвестиционна програма, но поради това,
че инвеститорите спряха тези обекти, така че това е една от причините. Но моят въпрос е
може би към Комисията и към „Булгаргаз“ ЕАД, какво прави нашата държава, за да се
повиши, за да не сме на това незавидно място по отношение на битовата газификация.
Имам претенции, че нашият град е може би така процентно на едно от първите места в
България по битова газификация, но това явно че сега не е темата на нашия разговор.
Приемаме всичко, което е направила Комисията. Какво ще правим оттук нататък, какви
инвестиции ще правим, един Господ знае.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Някой от Вашите колеги ще вземе ли думата или г-н Георгиев каза общото
становище? Обръщам се отново към работната група, има ли нови факти и
обстоятелства?
А. Иванова:
Не, няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да бъдат взети предвид.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, въпросът ми е към Вас. Вие имате ли изказвания, ако не, аз искам да кажа
няколко думи. Г-н Георгиев, аз напълно Ви разбирам. Наистина зная, България е на
последното място в ЕС. Има страни, които имат над 40% битова газификация, при нас се
колебае между 2% и 3%. Това, което ние предприемаме сега с това действие, не е
насочено да бъдете демотивирани, но искам да разберете правилно. Вие сте заложили
тези инвестиции, ние сме ги отчели в цената на природния газ, което се плаща от Вашите
потребители. Когато инвестициите не са извършени, ние сме длъжни да реагираме така,
за да не бъдат ощетени Вашите и нашите потребители като цяло, имам предвид
българските потребители. Това би трябвало да има два ефекта. Всяко дружество, не само
Вие разбира се, не само Вие „Комекес“ АД, а всяко дружество, което ще претърпи такава
санкция, трябва да знае първо, че когато залага инвестициите, трябва да има ясен
хоризонт, че те ще бъдат осъществени. Това има дисциплиниращ ефект и да знае какво
следва, защото, ако няма такива санкции, всеки може да залага каквото пожелае без да
носи отговорност за това. Иначе, по причина, че два-три пъти в годината отивам по за 23 дни в Боровец, виждам построените хотели, които са по изхода на Боровец за Черната
скала, които стоят празни, с големите надписи for sale и никой не се появява и не
проявява интерес. Вероятно Вие по някакъв начин сте ги включили в инвестиционната
си програма, но все пак бъдете сигурни, че ако продължите с битовата газификация, това
е нещо, което е добро за България. Не може България да бъде почти на първо място по
битово потребление на електроенергия за отопление и да потребява почти 39% от
общото потребление в страната, а в природен газ да имаме само между 2% и 3%. Така че
Вие вървите в правилната посока. Продължавайте независимо от…
П. Георгиев:
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Искам да Ви кажа, че в Самоков 12% е битовата газификация, т.е в сравнение с
България 2%, ние сме доста…
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Шест пъти повече.
А. Йорданов:
Само ако ми позволите две думи - не приемайте това действие като санкция. Това
действие има съвсем друг характер. То е изравняване на прогнозата спрямо действието на
направените разходи.
П. Георгиев:
Аз затова започнах с това, че приемаме констатацията на Комисията, не можем
нищо да кажем.

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 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 „Комекес“ АД, за
територията на община Самоков.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-29-17/16.11.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(А. Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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