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П Р О Т О К О Л 

 

№ 242 
 

София, 22.11.2017 година 
 

Днес, 22.11.2017 г. от 10:25 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.  

 

„Балкангаз 2000“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-28-17/16.11.2017 г. и изпраща свой представител.  

 

На заседанието се яви: 

 г-н Михаил Димитров – 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 „Балкангаз 2000“ АД, за територията на община 

Ботевград. 

 

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. 5 от протокол № 238/16.11.2017 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Имате думата да изразите отношение към представения Ви доклад.  

 

М. Димитров: 

Формално това е третото заседание, но доколкото седим в една и съща зала, ще си 

позволя да не повтарям доводите и аргументите на г-н Минев. Ще кажа, че изцяло се 
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присъединявам към тях и изцяло се присъединявам към молбата и настояването при 

окончателното разглеждане на решението да се вземат предвид направените разходи за 

незавършено строителство, които и при нас са в един сериозен обем, които на практика са 

извършени, за които ние информирахме Комисията още с първото си писмо, когато ни 

беше поискана информацията. Информирахме и с второто писмо през месец септември. За 

съжаление, виждам само номерата на писмата в доклада, но не виждам нито дума, 

коментар, приемат ли се, не се ли приемат и ако не се приемат защо не се приемат, но 

честно казано ме обнадежди преди малко изказването на г-н Йорданов, който каза, че 

решението ще бъде съобразено с действително направените разходи, така че се надявам 

макар и неформализирани с Акт 16 и с разрешение за ползване, някакъв процент от тези 

разходи да бъдат взети предвид при окончателното решение.            

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Работната група, има ли нови факти и обстоятелства, които трябва да бъдат 

отразени? 

 

А. Иванова: 

Извън тези, които са посочени в доклада, няма постъпили нови факти и 

обстоятелства, които да се вземат предвид.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Димитров, Вие имате възможността да отправите писмено становище с това, 

което казахте, и коментарите по повод на становищата на дружествата ще бъдат 

отразени в доклада, който ще придружава, така да се каже, обяснителната записка на 

решението, което ще вземем на 14.12.2017 г., така че там ще получите отговор на Вашето 

становище. 

 

М. Димитров: 

Пропуснах да кажа, че ние ще внесем за трети път тези данни, вече като 

възражение на доклада и проекторешението.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие, всъщност отсега натам, можете да го направите това. Колеги, има ли 

изказвания? 

 

А. Йорданов:  

Само моля да имате предвид, погледнете наистина и наредбата за регулиране на 

цените на природния газ. По принцип по отношение в  регулаторното към незавършеното 

строителство е, че то не е актив и не следва съответно да възстановява през цената 

разходите. Може би концепцията, заложена в това, е хипотезата, че строителството може 

да не бъде завършено и тогава никога да не стане актив в експлоатация. 

      

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Като хотелите в Боровец, които са незавършени.  

  

А. Йорданов:  

Така че моля, имайки предвид, съобщавайки ни тези данни, погледнете все пак и 

нормативната уредба, защото ние трябва да се съобразим с нея. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Всъщност коментар по това, което ще напишете Вие, наистина ще го намерите в 

обяснителната записка. Имайте предвид, че основен принцип при нас е спазване на 

закона и нормативната уредба. Ако бъде отклонено Вашето предложение, то ще бъде 
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само на базата на нормативната уредба, не поради това, че Комисията тълкува по 

определен начин разпоредбите.     

 

      

 

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 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 „Балкангаз 2000“ 

АД, за територията на община Ботевград. 

 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с  изх. № Е-15-28-17/16.11.2017 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) 

 

 


