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П Р О Т О К О Л 

 

№ 11 
 

София, 10.01.2023 година 

 

Днес, 10.01.2023 г. от 10:02 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 Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На заседанието присъстваха М. Димитров – директор  на дирекция „Природен газ“, 

Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на 

КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

 

Председателят доц. д-р Иван И. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 367 от 30.12.2022 г., т. 7, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Тецеко“ ЕАД, за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Тецеко“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. 

№ Е-04-00-1022#1/30.12.2022 г.  

 

Заявил присъствено участие в откритото заседание е: 

• г-н Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД. 

 

Заявили участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

• г-жа Албена Бадева – изпълнителен директор на „Тецеко“ ЕАД; 

• г-н Деян Евдокиев – председател на СД на „Тецеко“ ЕАД; 

• инж. Лъчезар Енев – инженер газоразпределителна мрежа на „Тецеко“ ЕАД; 

• г-н Ивелин Петров – консултант на „Тецеко“ ЕАД. 

http://www.dker.bg/
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-2254 от 22.12.2022 г. 

относно заявление от „Тецеко“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ 

по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване 

със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната 

мрежа за територията на общините Свищов и Белене, за регулаторен период 2023 – 2027 г. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Милен Димитров, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Хриси Йорданова, Александра Димитрова, Теодор Хиков, 

Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 7 от Протокол № 

367 от 30.12.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на заявителя „Тецеко“ ЕАД за участие в днешното открито заседание са 

ни съобщили, че тук, присъствено, ще участва г-н Красимир Дачев, упълномощен 

представител на дружеството, а в същото време по Skype ще проследят, а може да вземат 

и отношение: г-жа Албена Бадева – изпълнителен директор, г-н Деян Евдокиев – 

председател на Съвета на директорите, инж. Лъчезар Енев, който е инженер 

газоразпределителна мрежа и г-н Ивелин Петров, който е консултант на дружеството. 

Съгласно процедурата, която е известна както на г-н Дачев, така и на участващите по 

Skype, в откритото заседание се дава думата на представителите на дружеството да 

изразят отношение към изготвения доклад от работната група на Комисията. Г-н Дачев, 

Вие ли ще изразите отношение, като същевременно моля, включете по Skype останалите 

участници? 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Тецеко“ ЕАД, за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, виждам Ви и четиримата, г-жа Бадева, г-н Евдокиев, г-н Енев и г-н 

Петров. Моля Ви, кой от вас ще вземе думата, за да изрази отношение и становище по 

изготвения от работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране доклад по 

повод на Вашето заявление? Слушаме Ви! Дали ни чувате? Явно не ни чуват. Ще 

изчакаме малко, ако не г-н Дачев ще изрази становището. 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Сега чувате ли ни? Чувате ли ни?  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Очевидно не. 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Очевидно не чуват. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Има някакъв технически проблем при тях. 

 

 Лоша връзка. 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Чувате ли ни? Не чувате нищо, няма звук. Няма звук. Добре, тогава ще стоите и ще 
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гледате. Аз ще Ви преразкажа после със свои думи. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Дачев, съдбата определи Вие да вземете отношение и да изразите становището 

на „Тецеко“ ЕАД по изготвения от работната група на Комисията доклад. Слушаме Ви! 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Те чуват вече. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Дали? 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Кажете си мнението тогава, щом чувате. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Чувате ли ни? 

 

 Лоша връзка. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Заповядайте, г-н Дачев. Слушаме Ви! 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Ние сме първескини. Това ни е за пръв път. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Включете си микрофона. 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Ние за пръв път правим това упражнение, въпреки че така много скрупольозно се 

отнесохме към това наше задължение. Много внимателно сме огледали. Нямаме никакви 

забележки, тъй като много професионално е написано всичко. Искам само да благодаря. 

Нищо повече. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Дачев. Благодаря и за оценката, която давате за изготвения 

доклад. Аз имам към Вас един въпрос и той е свързан с прогнозния брой клиенти. 

Фактически за започналата 2023 г. не се предвижда нищо, освен включване на един 

промишлен обект, след което много интензивно нараства броят на битовите потребители, 

които трябва да станат 1000 през 2027 г. Искам да запитам. Това са битови потребители от 

Свищов и от Белене, или само от… Вие щe ни кажете откъде. Както, разбира се, и 

промишлените потребители нарастват – седем. Дали по този начин ще се обхване 

промишлената зона на града и също обществени и търговски сгради, които ще бъдат 16 на 

брой? Бихте ли ни казали какъв е характерът на тези клиенти, така описани в доклада, 

който ни е представен? Слушаме Ви! 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Проблемът идва от късното проектиране. По начало ни дадоха късна точка на 

присъединяване и късно започнахме да проектираме, затова имаше и някакви такива 

претенции от селските кметове и разни други, които нямат представа, че не може да 
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проектираш, ако нямаш точка на присъединяване. Въпреки това ние бяхме година готови 

преди да пристигне газа. Втори етап. Ние сме проектирали само първи етап. Втори етап 

вече започна да се проектира. Надявам се да излезе скоро време. Големите, истинските 

ползватели ще бъдат от индустрията. Аз се съмнявам, че при тази ситуация, въпреки 

големия заявен интерес, ще има много битови клиенти, защото направих едно обществено 

обсъждане, направих един голям коктейл да ги… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да ги предразположите. 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Да ги предразположа към… Дойде само един директор на банка, защото познава 

моя директор на това, който се занимава с газа и после дадох цялото нещо на старческия 

дом, занесох всичко от коктейла, така че никакъв интерес няма. Аз се надявам само на 

индустрията, защото там има силози на пристанището. При нас: ние ползваме отдавна 

компресирана газ. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В Белене? 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

Не, не. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В индустриалната зона само? 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

В „Свилоза“ само. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В „Свилоза“, да. 

 

Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

В „Свилоза“. Западната индустриална зона е готова за присъединяване, стига да 

има интерес. Поради тази флуктуация на голяма ценова… много хора се подлъгаха, 

защото имаше евтин газ, компресиран, идвайки от Сърбия. Беше много по-евтин, 

отколкото тръбния газ, който ние получавахме и това малко на главите на хората… малко 

ги обърка и сега трябва малко да се успокоят нещата, за да си влязат в естественото русло, 

но аз се надявам, пак Ви казвам, единствено на индустриалните потребители. Нямам 

голяма вяра на…, въпреки че ще започнем активно да го работим и града, но ще пуснем 

основните линии. Изчаквам да видим, кой ще иска да се присъедини, защото там 

бабичката, като и кажеш 3000 лв. за присъединяване - тя толкова кюмюр ще взема, 

толкова дърва ще взема за тези пари и нямат хората хоризонт, защото там от 33 000 

зрители, сега са десетина. Много се обезлюди, ако затворят, ще затворят и града. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Дачев. Аз разбирам, че това, което тук сте записали е прогнозно, 

но Ви пожелавам да се изпълни. Дано, защото това би било много добре. Означава почти 

целият град да се освободи от замърсяване на въздуха от въглища и дърва, ако… 
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Красимир Дачев – упълномощен представител на „Тецеко“ ЕАД: 

За Белене няма още никакъв интерес. Там, поради висящото положение с атомната 

централа не се знае какво ще стане и даже има само точка на присъединяване. Нищо друго 

не сме правили, защото никакъв интерес. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Пионер сте явно в района. Колеги, имате ли въпроси Вие? Не. Работната група има 

ли нови данни, факти и обстоятелства, които трябва да отразим до края на процедурата? 

 

М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен газ“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми 

представители на „Тецеко“ ЕАД, на работната група не са известни нови факти и 

обстоятелства, различни от тези, които са представени в доклада на работната група.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Димитров. В такъв случай, преди да завърша днешното първо 

заседание, искам да оповестя за Вас, г-н Дачев, както и за работната група, и състава на 

Комисията, че насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение, 

на 31.01.2023 г. Срокът е съобразен с изискуемия срок от две седмици за евентуално 

становище след общественото обсъждане, което всъщност е второто заседание за деня. 

Закривам първото заседание. 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 31.01.2023 г. за приемане на решение относно 

заявление от „Тецеко“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със 

сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната 

мрежа за територията на общините Свищов и Белене, за регулаторен период 2023 – 2027 г. 

 
Приложение: 

1.Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-1022#1/30.12.2022 г. до „Тецеко“ ЕАД. 

2. Пълномощно на Красимир Банчев Дачев от Албена Цветанова Бадева - изпълнителен 

директор на „Тецеко“ ЕАД. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

  А. Йорданов 

 

................................................. 

  Б. Голубарев 

       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

         РОСИЦА ТОТКОВА 

Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 


