ПРОТОКОЛ
София, 25.09.2017 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно анализ на наличните данни с оглед
утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови
период от регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община
Костинброд.
Днес, 25.09.2017 г. от 15:10 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Георги
Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и
пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-10/13.09.2017 г. като заинтересовани лица бяха
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 движение „ДНЕС“ и община Костинброд.
Заинтересованите страни не са изпратили представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и
цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за
територията на община Костинброд, изготвен от работна група в състав: Агапина
Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Боян Наумов
Красимира Лазарова, Сирма Денчева, Емилия Тренева, Радостина Методиева, Радослав
Райков.

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Комисията покани по надлежния ред редица институции и организации за
участие в общественото обсъждане. Никой от тях не се отзова. Единствено желание за
изказване изяви г-н инж. О. Винаров.
О. Винаров - пълномощник на движение „Граждански контрол“:
Онова движение, което реагира с обществено недоволство и падна второто
правителството на Борисов. Запознах се с доклада на работната група за регулаторния
период на „Костинброд“ ООД за територията на община Костинброд, по който имам
следните бележки. Първо. Вие винаги както за тях, така и за топлофикацията, така е за В и
К сектора, водоснабдяването „Софийска вода“ на база заявените инвестиции, които те ги
мотивират като крайно нужни и необходими и слагат едни по-големи стойности по
нормата на възвращаемост с която работите, и им определяте едни по-високи цени, което
е логично на база заявен, но никой от тях не изпълняват тези свои бизнес планове. И какви
са санкциите от сега занапред? А досега, което са крали? Всичките тези нас са ни обирали
– и бизнесът, и администрацията и гражданите. Ето таблица първа. Бизнес план 319, а
изпълнение 150 - разлика 169. На страница трета, господин Председател, те не са си
изпълнили и петдесет процента бизнес плана, но през това време те са взимали по повисоката цена. Сега, на това основание им намалявате цената на гражданите - страница
четвърта, от 204.58, които неправомерно са ги взимали, за задния период сега няма да ги
санкционирате, на 199.49 лв. или с 5.09 лв. – 2,49 %. Ето тази картина, моля да
преосмислите и да предвидите, не знам имате ли разни видове санкции там. Наскоро
наложихте на ЕВН ли на кой там, едни сериозни суми и да престанат пред Вас да лъжат и
представят такива огромни инвестиционни планове. „Топлофикация София“ 120 км беше
предвидила, а изпълнила 9 км, подменила тръби. Разкри се когато гръмнаха там в гара
Искър ли, къде бяха там, в „Дружба-2“ и спрели топлоснабдяването на големи райони.
Значи те са безотговорни и Вие наблюдавате тази безотговорност, съгласявате се един вид
с нея и не ги глобявате, не ги санкционирате. Какво ще санкционирате, примерно тези
Костинброд, затова, че са Ви излъгали за какъв период, тук не мога да го видя - три
години ли е, пет години и са взимали повече пари на база на Ваши одобрени техни
инвестиционни планове и норма за възвращаемост, по-висока. Другият въпрос е отново за
цената. Приемаме, това че ще го одобрите 343.22 на Булгаргаз за 1000 кубика. Те и
толкова са предложили, Вие толкова…. по доклада предишния предлагате да утвърдите на
последното закрито Ваше заседание, което го насрочихте. 19.73 е таксата за пренос, която
министър Петкова, а ето вече тук съобщиха, че за достъп и за пренос някаква европейска
директива, не я знам, министърката не я уточни, щяла да се увеличи тази, но тъй или
иначе е в сила тази – 19.73. Нали тук един от директорите на „Булгаргаз“ в предишното
заседание каза, че „Булгартрансгаз“ вече ги е обявила, че вече ги е обявила тези нови, повисоки цени. Кога се каже, че една цена не е коригирана, винаги се разбира, че трябва да
се коригира нагоре. Ясно е, че това ще се увеличи, но като прибавим и тези 199.49, излиза
цената на природния газ за 1 000 кубика - 562.44 лв. Това е много висока цена спрямо
редица около, проверих по таблицата на Евростат около от 28, впрочем 30 са там страни,
защото е включена и Турция и кои бяха там, в тази таблица на Евростат, ние сме на пето
място по скъпотия на природния газ. Как това нещо във Вашата политика занапред
мислите да влезем в други цени, след като знаем какви са доходите на България, и че
България е най-бедната страна от страните-членки на ЕС.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към работната група, имате ли коментар по казаното от г-н
Винаров? Нямате коментар. Колеги, някой от Вас желае ли думата? Не.
Г-н Винаров, аз няма да коментирам това, което говорите общо - цената на
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„Булгаргаз“ и т.н., защото общественото обсъждане е свързано с „Костинбродгаз“
ООД. Само ще Ви кажа, че това, което е неизпълнено като инвестиционна програма,
именно то води до това отражение в цената на услугата, осъществявана от
Костинбродгаз“ ООД.
След като установи, че няма изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов закри в 15:20 ч.
общественото обсъждане, като напомни за 14-дневния срок, в който могат да се
представят в Комисията предложения по разглеждания проект на решение относно анализ
на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за
следващия ценови период от регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за
територията на община Костинброд.
На 18.10.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на окончателно
решение.

Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-10/13.09.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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