ПРОТОКОЛ
№ 186
София, 12.09.2017 година
Днес, 12.09.2017 от 10:00 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 Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова,
и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А.
Иванова – директор на дирекция "Природен газ", Р. Тахир – началник на отдел „Цени,
лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.
Заседанието 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.
„ГАЗИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо
на КЕВР с изх. № Е-15-23-9/05.09.2017 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-жа Анка Петкова – управител.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно анализ на наличните
данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия
ценови период от регулаторния период на „Газинженеринг“ ООД за територията на
община Долни Дъбник. Докладът, 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 и Радослав
Райков, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 3 от протокол №
185/05.09.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Газинженеринг“ ООД запознат ли е с
доклада и има ли забележки по него.
А. Петкова:
Запознахме се с доклада и честно казано, съм изненадана. От 2000 г. насам се
опитваме да изкараме на печалба това дружество. Както се вижда от показателите, то е с
много малко приходи. За сметка на това има битови абонати с процент значително над
средния за страната. По тази причина никак не ни е ... още повече, че в тази година, 2017 г.,
значителна част от мрежата е изградена, която би компенсирала предишните години. Освен
това с развитието на проекта „Дезире“ ние вече имаме към този момент 17 битови абонати
нови. Те може да изглеждат малко, но на фона на община Долни Дъбник са значителни.
В законоустановения срок ние ще изкажем писмено нашето становище.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-жа Петкова. Считате ли, че данни, които са записани в доклада, не
отговарят на истината или Вие правите общо изказване?
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А. Петкова:
Данните отговарят на истината, но се разглежда само 2016 г.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Очакваме в двуседмичния срок да представите и становище, което ще
бъде разгледано от работната група. То ще бъде отразено в обяснителната записка на
окончателното решение. Останете в залата, ако обичате, защото ще последва и обществено
обсъждане. Може би ще има представители на различни организации, ако има разбира се,
които могат да поставят въпроси към Вас.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителя на „Газинженеринг“ ООД.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на
заявителя.
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 29.09.2017 г. за вземане на решение относно анализ
на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за
следващия ценови период от регулаторния период на „Газинженеринг“ ООД за територията
на община Долни Дъбник.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-23-9/05.09.2017 г. до
„Газинженеринг“ ООД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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