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

ПРОТОКОЛ
№ 84
София, 13.05.2015 година
Днес, 13.05.2015 г. от 10:10 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н.
Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин
Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
На заседанието присъстваха Ел. Маринова– директор дирекция „Правна“, 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.
«ПРИМАГАЗ» АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-15-21-12/08.05.2015 г. и изпраща представители.
На заседанието се явиха:
 г-жа Олга Влайкова – изпълнителен директор;
 г-н Николай Попов – технически директор;
 Димитър Димитров – счетоводител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. №Е-15-21-12
от 30.09.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-21-12 от 17.03.2015 г., подадени от
„Примагаз” АД за одобряване на бизнес план за периода 2014 – 2018 г. за територията на
кметствата „Владислав Варненчик”, „Младост” и „Аспарухово” в състава на община Варна.
Същият е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол №
79/07.05.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Примагаз” АД запознати ли са с доклада
и имат ли забележки по него.
О. Влайкова:
Благодаря на Комисията. Запознати сме с доклада. Няма нищо, което да допълним
към него.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
Ел. Маринова:
В Комисията не са постъпили допълнителни документи след изготвяне на доклада,
които да удостоверяват факти или обстоятелства, налагащи промяна на констатациите и
изводите. Работната група няма какво да допълни към съдържанието на доклада в този му
вид.

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
Ал. Йорданов:
Ако имате доклада, отворете на стр. 7. В т.2 Производствена програма, в таблица
№10 има прогнози за нарастване броя на битовите потребители през годините. Тъй като
нарастването се очертава като драстично, обяснете ни какви мерки ще предприемете, за да
постигнете заложените показатели.
О. Влайкова:
„Примагаз“ АД е на пазара от 1992 г. С бавни темпове постига успехи и до ден
днешен. През 2004 г., когато започнах работа, дружеството е имало едва 12 км.
газоразпределителна мрежа и само трима битови потребители. Битовата газификация във
Варна е реално започната от „Примагаз“ АД. Това беше и първото лицензирано дружество
на територията на град Варна. Ние вярваме в газификацията, ние вярваме в това, че има
смисъл да се използва природен газ и да се спре сечта на дърветата, защото те са важни за
планетата. Затова вярваме, че с общи усилия, защото едно малко дружество не може да
постигне всичко само, ще успеем.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-жо Влайкова, ние разисквахме този въпрос и по време на закритото заседание.
Прави впечатление, че от 2014 г. до 2018 г. прогнозирате битовите потребители да се
увеличат с четири пъти. Предвиждате ли някакви мерки, за да направите по-атрактивно за
потребителите включването към газоразпределителната мрежа. Вие не може да не отчитате,
че в България природният газ, поради наличието на само един външен доставчик, е все още
с висока цена. Ако към това се добавят и разходите, които ще направи всяко домакинство
за инсталацията в самото жилище, това демотивира клиентите да се включат. Във вашия
много амбициозен план, който пожелавам да изпълните, би трябвало да включите някакви
гъвкави условия, които да направят всичко това атрактивно за потребителите.
О. Влайкова:
Мрежата на „Примагаз“ АД дава възможност за присъединяване на 7500 абонати.
Имаме кранове, които са до блоковете и апартаментите. Ние предлагаме на нашите
потребители възможност за разсрочено плащане на инсталациите. Имаме контакти с банки,
които предлагат енергийни кредити, а те са безлихвени и все още има такива квоти за град
Варна. Вярвам, че стандартът на българина постепенно се покачва, защото това е много
важно, както и че безработицата намалява. Това са много важни фактори. Друг фактор е
тенденцията за намаляване цената на газа, защото има такава. Това вече се отчита. Да не
забравяме и политиката на „Примагаз“ АД, която е да не продава на пределните цени за
битови потребители. Има решение на Съвета на директорите, което се прилага още от 2005
г.. Според него ние продаваме на цена, която е достъпна за потребителите.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Това, че имате капацитет за присъединяването на 7500 абонати, е много хубаво, но
все още не е достатъчно. Нещата, които изброихте, са възможности за решаване на този
проблем. Ако има и диверсификация на доставчиците на природен газ за България и
конкуренция между тях, това също ще доведе до трайно намаляване на цената. В момента
тя намалява поради цената на алтернативните горива, които участват във формулите. Това
намаление е поради суровия петрол.
О. Влайкова:
Затова казах, че можем да успеем всички заедно. Ние не сме сами на пазара. Има
политика, има държава и вървейки заедно напред ще успеем.
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Ал. Йорданов:
На стр. 9 от доклада е поместена таблица №11. Моля да ми обясните увеличението
на разходите за външни услуги, тъй като това не е обяснено достатъчно подробно. Каква
част и какви външни услуги ще участват в увеличението на тези разходи?
О. Влайкова:
Разбира се, че разходите ще се увеличават, защото когато има ръст в броя на
потребителите трябва да се отговори на това увеличение. Ще бъдат увеличени разходите за
аварийна готовност. Ще се увеличат разходите за пощенски услуги, защото разпращаме до
потребителите лични писма с техните сметки. Увеличават се и сумите за застраховка на
мрежата, когато тя се увеличава. Ние искаме да дадем възможност на все повече
потребители да се присъединят към нашата мрежа, тъй като на територията на „Примагаз“
АД има 36 000 потенциални потребители. Споменатите 7 500 далеч не покриват цялата
територия. Нашата надежда е, че ще можем да влезем и в кв. Аспарухово. Разширяването
на мрежата води и до естествено разширяване на разходите. Дружеството само извършва
строително-монтажните работи и има група, която се грижи и за мрежата, но това не е
достатъчно.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Може би, г-н Йорданов искаше да кажете по-конкретно какъв тип външни услуги
ползвате и дали възлагате поръчки според Закона за обществените поръчки.
О. Влайкова:
Всички външни услуги, които ползва дружеството, са според Наредба №2. В
справката за годишните разходи ясно се вижда, че основно перо са застраховките. Ние не
можем да избягаме от тази застраховка, но ще успеем да намалим разходите, ако може да се
направи това. С колегите коментирахме, че е хубаво да има застраховки, но
застрахователните дружества не платиха нищо, когато имахме няколко аварии.
Ал. Йорданов:
Въпросът ми беше зададен, за да назовете разходите за външни услуги по техния тип
и тяхното увеличение. Не оспорвам това, което казахте. Естествено е, че увеличеният обем
води до увеличени разходи.
О. Влайкова:
Това са разходите за застраховки, данъци и такси, пощенски разходи, телефонни
абонаменти, абонаментното поддържане и аварийна готовност, противопожарна охрана,
наеми, проверки на уреди, съдебни разходи, експерти одиторски услуги, вода, отопление,
осветление и газ.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите на
„Примагаз” АД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и
на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 20.05.2015 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. №Е-15-21-12 от 30.09.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-21-12
от 17.03.2015 г., подадени от „Примагаз” АД за одобряване на бизнес план за периода 2014
– 2018 г. за територията на кметствата „Владислав Варненчик”, „Младост” и „Аспарухово”
в състава на община Варна.
3

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-15-21-12/08.05.2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. ................................................
(Е. Харитонова)
7. .................................................
(В. Петков)
8. .................................................
(Д. Кочков)
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