ПРОТОКОЛ
№ 284
София, 22.12.2017 година
Днес, 22.12.2017 г. от 10:08 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 Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства Валентин Петков – член на Комисията от състав
„Водоснабдяване и канализация“.
На заседанието присъстваха А. Иванова – директор на дирекция „Природен газ“, Р.
Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.
Заседанието не 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.
„Свиленград-газ“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР
с изх. № Е-15-51-18 от 11.12.2017 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-жа Нели Адамова – изпълнителен директор;
 г-н Масуд Сатар – член на СД;
 г-жа Надка Петрова – инженер „Газо-разпределителна мрежа“.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно утвърждаване на
коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния
период на „Свиленград-газ“ АД за територията на община Свиленград.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева,Веселин Тодоров, Диана Николкова,
Сирма Денчева, Емилия Тренева и Ваня Василева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 5 от протокол № 270 и публикуван на интернет страницата на Комисията.

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

Доц. д-р И. Н. Иванов:
След като сте получили доклада и сте се запознали с него, моля изразете
становище пред Комисията за енергийно и водно регулиране.
Н. Адамова:
Ние, представителите на „Свиленград-газ“ АД, изразяваме съгласие с доклада на
работната група в Комисията относно утвърждаването на коригирани приходи и цени за
новия регулаторен период на дружеството ни. Нашето дружество заложи в своята
инвестиционна програма за 2016 г. привличането на промишлен обект - такъв, какъвто
досега сме нямали и нямаме, но за съжаление, той преустанови дейността си, когато бяхме
на етап подписване на договор за присъединяване. Мисля, че не е нужно да цитирам
дружеството. Високата цена на компресирания природен газ определи избора на
потенциалните ни клиенти към други алтернативни енергоизточници и това определя и
политиката на дружеството към по-предпазливи инвестиции. Ние имаме огромно желание
да развиваме най-вече битовата газификация, тъй като в нашата малка община имаме
вградени вече 27 км мрежа, но нещата се случват трудно - отново повтарям поради
високата цена на компресирания природен газ. Нашите очаквания са за по-позитивна
държавна политика в тази област, особено към дружествата, чиито клиенти се снабдяват с
виртуален газопровод. Много ни се ще той да бъде реален и изразяваме нашите уверения,
че ще се съобразяваме с изискванията на чл. 41 от Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на
цените на природния газ и ще внесем необходимите документи в посочения срок.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Аз също очаквам, не толкова към дружествата специална политика, колкото към
потребителите, за да бъдат те наистина мотивирани да се включат като съответните
газоразпределителни дружества, защото България е на последно място в ЕС по битова
газификация. И това може да се промени със съществено акцентиране на политика за
насърчаване на битовата газификация и съответно фондове, които да подпомогнат
потребителите в тази насока. Обръщам се към работната група: Има ли нови факти и
обстоятелства, които трябва да бъдат отразявани?
А. Иванова:
Няма нови факти и обстоятелства, които да бъдат отразявани.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, Вие имате ли въпроси към представителите на „Свиленград-газ“? Не
виждам.
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 16.01.2018 г. от 10:00ч. за вземане на решение
относно относно утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия
ценови период от регулаторния период на „Свиленград-газ“ АД за територията на община
Свиленград.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-51-18/11.12.2017 г. до „Свиленградгаз“ АД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(В. Владимиров)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)

3

