ПРОТОКОЛ
София, 20.02.2019 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за
утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа,
цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на
клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за
периода 2019 – 2023 г.
Днес, 20.02.2019 г. от 10:23 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в състав
„Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане присъстваха А. Иванова - директор на дирекция
„Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“
и експерти на КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 18/11.02.2019 г., т.2, за участие в общественото обсъждане проект на
решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за
пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с
природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към
газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.
са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и
организации на потребители.
Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова,
Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Ваня Василева.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-38-14/12.02.2019 г. като заинтересовани лица са
поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална
федерация на енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска
федерация на индустриални енергийни консуматори, Федерация на потребителите в
България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

движение „ДНЕС“, Община Сливен.
Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в
България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална федерация на
енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена
палата, Българска стопанска камара, Българска федерация на индустриални енергийни
консуматори, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация
„Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“ и Община Сливен не изпращат
свои представители.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Кънчо Михайлов – управител на „Газтрейд Сливен“ ЕООД;
 г-н Мариян Енчев – главен инженер на „Газтрейд Сливен“ ЕООД.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Няма представители на поканените организации, нито граждани, които понякога
също участват в обществените обсъждания. Участници в общественото обсъждане са г-н
Кънчо Михайлов – управител на дружеството и г-н Мариян Енчев – главен инженер. Има
ли въпроси към тях?
А. Йорданов:
Аз имам не толкова въпрос, а едно кратко обръщение към представителите на
„Газтрейд Сливен“ ЕООД. Ние сме в течение на оздравителния план, който се прилага по
отношение на дейността на дружеството. Надявам се, че чрез бизнес плана, който
утвърдихме, и цените през необходимите годишни приходи Вие ще положите усилие за
редуциране на закъснелия дълг към „Булгаргаз“, защото това е сериозен проблем по
отношение на междуфирмената задлъжнялост в сектора. Надявам се, че ще положите
разумното усилие това да се преодолее като съществуващо положение.
Р. Осман:
В подкрепа на изказването на г-н Йорданов… Абсолютно съм убеден, че не само
банката, но и управителното тяло трябва да положат максимални усилия. Спор няма. Да
не се допуска както предишното ръководство... Аз знам за случаи, когато са пускали
договори под 50% от нормалната цена. Реално изкуствено са вкарали предприятието във
фалит преди Вие да го поемете. Същите тези хора казват, че този договор бил юридически
защитим. В никакъв случай подобен договор не е защитим. Имена няма да споменават на
Вашите предшественици. Нарушени са всякакви етични норми. 15-16 лв., 7-8 лв. цена…
Аз съм обеден, че ще се справите. Иначе ще загуби Сливен. Надяваме се, че ще има
политика на търсене на потенциала. Има един потенциал в района. Аз лично знам за
стопански потребители, които желаят да се включат да бъдат Ваши клиенти, но преди, по
една или по друга причина, не са успявали. Политиката на предишните, без да ги
укорявам, е била изкуствено да се фалира предприятието и май са успели. Надявам се, че
банката ще се справи.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Осман. Тогава и аз да се включа… Повече от година продължиха
преговорите, които водихме с представителите на „Инвестбанк“, г-н Илко Йоцев по онова
време и с посредничеството на Комисията за енергийно и водно регулиране. Имаше
моменти, когато се считаше, че няма да се стигне до задоволително решение, но сега Вие
заявихте, че „Инвестбанк“ Ви контролира изцяло по отношение на финансовите потоци.
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Николай Павлов от „Булгаргаз“ ми каза, че и за тях решението за момента е
задоволително. Доколкото знам, към тях се пренасочват част от финансите. Постигнато е
споразумение, а и Вие успявате да си обслужвате големия дълг, който има „Газтрейд
Сливен“. Така ли е?
Кънчо Михайлов – управител на „Газтрейд Сливен“ ЕООД:
Така е.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Следващото е, което каза г-н Осман. Трябва да направите усилие да разширите
абонатната си мрежа. Сливен е един от градовете с много високо замърсяване поради
голям процент използване на твърдо гориво и най-вече дърва – от една общност, която там
е твърде голяма. Като цяло се счита, че в Сливен би могло част от града ускорено да се
газифицира, за да се поизчисти въздуха там. Дано да успеете. От наша страна може да
имате само подкрепа със своевременно приемане на решение в съответствие със закона и
нормативната уредба. В такъв случаи искам да обявя, че по проекта на решение
Комисията ще се произнесе на закрито заседание, което ще се проведе на 14.03.2019 г. от
10:00 ч. След това ще бъдете своевременно уведомени.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане.
На 14.03.2019 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на
решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за
пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с
природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към
газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-38-14/12.02.2019 г. - покана до заинтересованите лица
относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен
газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и
цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община
Сливен за периода 2019 – 2023 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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