ПРОТОКОЛ
София, 13.06.2018 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление от „Райков сервиз“ ООД за
утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с
природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната
мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 г.
Днес, 13.06.2018 г. от 10:07 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 Светла Тодорова,
Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 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 № 98/05.06.2018 г., т.2, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление от „Райков сервиз“ ООД за утвърждаване на цени за
разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за
присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община
Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 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, Сирма Денчева,
Любослава Джоргова, Ваня Василева
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-58-8/05.06. 2018 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
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

България, Българска национална асоциация активни потребители, Гражданско
движение „ДНЕС “ и Община Смолян.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Добри Митрев – заместник-главен секретар на Българска стопанска камара;
 г-н Бисер Николов – експерт към Българска стопанска камара;
 г-н Живко Стефанов – упълномощено лице на „Райков сервиз“ ООД.
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 федерация на индустриални енергийни консуматори, Федерация на
потребителите в България, Българска национална асоциация активни потребители,
Гражданско движение „ДНЕС “ и Община Смолян не изпращат свои представители.
Живко Стефанов – упълномощено лице на „Райков сервиз“ ООД:
Нямаме възражения относно цените, които са предложени. Единственото, което
пропуснах да кажа относно проекта на решение за цените е, че в т.4.1 е посочено
съответното тримесечие на годината. Би трябвало да се замени с второ тримесечие на
годината, тъй като е цитирана цената на обществения доставчик за второ тримесечие за
годината. Както Вие казахте, закритото заседание ще се проведе през месец юли съответно по всяка вероятност ще има нова цена, която ще бъде упомената в това
решение.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Това беше единственото. Колеги от работната група, имате думата.
А. Иванова:
Това, което искам да кажа е, че действително сме написали съответното име,
имайки предвид точно решението, което ще бъде взето за цената на обществения
доставчик, и което ще бъде отразено в окончателното решение за „Райков сервиз“ ООД.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Колеги, имате ли изказвания или въпроси? Не виждам. Аз вече съобщих, но дори и
в рамките на общественото обсъждане съм длъжен да повторя, че закритото заседание, на
което ще бъде взето решение от страна на Комисията, ще се проведе на 05.07.2018 г. от
10:00 ч. Има 14-дневен срок, в който всички заинтересовани лица могат да подадат
писмени становища до Комисията, които ще бъдат разгледани от работната група.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане.
На 05.07.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на
решение относно заявление от „Райков сервиз“ ООД за утвърждаване на цени за
разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за
присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община
Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 г.
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Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-58-8 /05.06. 2018 г. до заинтересованите лица.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

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

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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