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П Р О Т О К О Л 

 

№ 85 
  

София, 13.05.2015 година 
 
 

Днес, 13.05.2015 г. от 10:2 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова 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-15-21-13 

от 21.10.2013 г., допълнено със заявления с вх. № Е-15-21-13 от 16.03.2015 г. и вх. № Е-15-

21-13 от 23.03.2015 г. от „Примагаз” АД за утвърждаване на цени за пренос през 

газоразпределителната мрежа, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за 

снабдяване със сгъстен природен газ 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 № 81/07.05.2015 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: 

Запознати сме с доклада. Докладът e мотивиран и нямаме забележки.  

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

Ел. Маринова: 

Няма нови факти или обстоятелства, които да бъдат коментирани извън доклада и да 

са постъпили в Комисията след неговото изготвяне. Няма въпроси към заявителя и няма 

проблеми, които да налагат изясняване от наша гледна точка.  
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Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на дружеството. 

 

Вл. Владимиров: 
Искам да попитам дали сте направили някакъв анализ, тъй като цената е един от 

определящите фактори за присъединяването на битовите клиенти. От предишния доклад 

видяхме какво е присъединяването на битовите клиенти и техните възможности. Няма ли 

да се предложат по-атрактивни условия и цени за клиентите, ако бъдат намалят 

инвестиционните разходи и разходите по ремонти, защото вие имате изградена голяма 

газоразпределителна мрежа. Има ли подобен анализ и правени ли са подобни проучвания? 

Естествено, че развитието е важно, но имате достатъчно възможности и за момента може да 

се съсредоточите в подобряване условията за битовите клиенти. Ще бъде добре да има  

анализи и предложения от страна на работната група, освен анализите и предложенията на 

самите заявители. Това трябва да бъдат конструктивни неща, които да разискваме и 

коментираме. Правен ли е друг анализ за увеличаване на тези потребители, чрез възможно 

задържане на цената или чрез намаляване цената на услугата? 

 

О. Влайкова: 

Благодаря за въпроса. Правили сме анализи още по времето на газовата криза и 

„златния“ газ за България. Ние намалихме цените със задна дата и по този начин 

задържахме всичките си потребители. Нямаше отказал се потребител на територията на 

лицензията на „Примагаз“АД, за разлика от колеги, които преживяха тази криза и в този 

аспект. Истина е, че цената има голямо значение и затова се радваме, че цената на 

доставчика е на нивата от годините, когато нямаше криза. Приели сме решение на 

заседание на Съвета на директорите, че не продаваме газ на пределната цена, която е 

одобрена от Комисията. Разбира се, тежестта на битовите потребители в мрежата е най-

голяма. Таванът на цената е видимо висок, но „Примагаз“ АД води политика, за да може да 

има повече потребители. Ние нямаме реален проблем с цената на газа, но имаме проблем 

със стойността на газовото преоборудване. Варна е град, който има ниски амплитуди между 

сутрешни и дневни температури, т.е. разликата не е осезаема. През зимния период няма 

много ниски температури, както е в други райони на България. Поради тази причина 

потребителят избира да използва евтин източник на топлина. Знаете какво се използва за 

тази цел. Опитали сме се да направим намаляване на цените за газоинсталация, защото 

събирахме всички лицензирани инсталатори и проведохме политика на регулиране от наша 

страна цени, като се има предвид компонентите на една инсталация. Искахме да 

минимизираме техните печалби, като осигурим пазара. Имаме подписан рамков договор е 

пет инсталатори и дружеството проследява стойността на офертите. Пазарът е свободен и 

ние не можем да го контролираме реално. Има колеги, които не разбират, че за да има 

количество, трябва да има и цена. Ние вярваме, че ще успеем.  

 

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,  

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 20.05.2015 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. №Е-15-21-13 от 21.10.2013 г., допълнено със заявления с вх. № Е-15-21-13 

от 16.03.2015 г. и вх. № Е-15-21-13 от 23.03.2015 г. от „Примагаз” АД за утвърждаване на 

цени за пренос през газоразпределителната мрежа, за снабдяване с природен газ от краен 
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снабдител и за снабдяване със сгъстен природен газ за територията на кметствата 

„Владислав Варненчик”, „Младост” и „Аспарухово” в състава на община Варна. 

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

 (С. Тодорова)  

 

2. ................................................. 

 (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

6. ................................................ 

 (Е. Харитонова) 

 


