КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
№ 199
София, 07.10.2015 година
Днес, 07.10.2015 г. от 10:05 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 Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар
Николай Георгиев (без право на глас).
На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник отдел "Ценово регулиране и
лицензии – природен газ" и експерти от 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.
„Комекес“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх.
№ Е-15-29-8/30.09.2015 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Борислав Чилингиров – член на Съвета на директорите;
 г-н Стоян Пашов – член на Съвета на директорите.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-15-29-8
от 09.05.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 26.06.2015 г., заявление с
вх. № Е-15-29-8 от 12.08.2015 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 04.09.2015
г., подадено от „Комекес” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и
цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков.
Същият е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол №
196/29.09.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Комекес“ АД запознати ли са с доклада и
имат ли забележки по него.
Б. Чилингиров:
Моля да бъде приет представеният доклад и да бъдат утвърдени предложените от
„Комекес“ АД цени. Само няколко думи за самото дружество и за неговите цели.
Дружеството е създадено преди двадесет и пет години. От 1996 г. сe занимава с
разпределение на природен газ на територията на община Самоков. Оттогава целият град
Самоков, включително и курортът Боровец, са захранени с природен газ. Направена е
разпределителна мрежа, която покрива над 80% от улиците в града и в курортния комплекс.
Почти всички промишлени и стопански обекти в града и в курорта са газифицирани.
Газифицирани са и около 1000 битови потребители от общо 7000 като потенциал. Точно
това е и основната цел: разширяване на обхвата на битовите потребители на дружеството.

Именно заради това, основната задача на предложените цени е да се постигне една
оптимална цена за промишлеността и за обществено-административните обекти, както и
едно сериозно намаление на цените за битовите потребители. Това, съчетано с трайната
тенденция за намаляване на доставната цената на обществения доставчик, ще способства за
едно сериозно увеличение на битовите потребители през следващия регулаторен период.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря за изложението, което направихте. Ще допълните ли нещо?
С. Пашов:
При разработването на бизнес плана и на цените, които сме предложили на вашето
внимание за утвърждаване, ние сме се съобразили с факта, че това, което е направено в
рамките на града и Боровец, може да се работи само и единствено в посока на насищане на
мрежата с потребители. Поради това, ние сме заложили в нашия план разширяване на
мрежата в посока на т. нар. дестинация Рила. Това е един проект, който ще обхване местата
между село Говедарци от община Самоков и Сапарева баня от община Сапарева баня. Той е
за развитие на една туристическа дестинация, която ние считаме, че ще бъде сериозен
потребител, а от друга страна ще реши доста от въпросите, които възникват в подножието
на планината и най-вече с изсичането на горите за отопление. Нашите цели при
разработването на този бизнес план са се движили в тази насока. Разбирате, че мрежата
вече е изградена в самия град и вече можем да разчитаме на тези около 6000 потенциални
потребители, но за да има присъединени потребители, то ние трябва да предложим условия,
които да бъдат съпоставими с това, което предлагат другите източници на отопление. За
съжаление, с дървата трудно може да се достигне цена, която да бъде конкурентна на
отоплението с дърва.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Ще допълня, че с това намаление, което Комисията постанови в няколко свои
решения и общо за годината е 31% намаление на цената за природния газ, се надявам, че
скоро може да станете конкурентни и по отношение на цената на дървата за огрев. Ползата
от газифицирането на такива курортни селища в планината е наистина много голяма,
защото се предпазва природата и се предлага едно чисто гориво на потребителите.
Основното, което искам да отбележа е, че г-н Чилингиров и г-н Пашов нямат възражения
по отношение на доклада.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
Г. Дечева:
Не са постъпили нови факти и обстоятелства, които биха променили основните
параметри в представения от работната група доклад за утвърждаване цени на „Комекес“
АД.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите
„Комекес“ АД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилник за дейността на КЕВР и на
нейната администрация,
РЕШИ:
2

1. Насрочва закрито заседание на 14.09.2015 г. за приемане на проект на решение и
насрочване обществено обсъждане относно заявление с вх. № Е-15-29-8 от 09.05.2014 г.,
актуализирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 26.06.2015 г., заявление с вх. № Е-15-29-8
от 12.08.2015 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 04.09.2015 г., подадено от
„Комекес” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и цени за
снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетите решения с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-29-8/30.09.2015 г.
2. Пълномощно на Стоян Ангелов Пашов и Борислав Бойков Чилингиров.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. ............................................…..
(А. Йорданов)
3. .................................................
(В. Владимиров)
4. .................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Е. Харитонова)
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