ПРОТОКОЛ
София, 29.03.2017 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявления от „Овергаз Мрежи” АД за
утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за цени за снабдяване с
природен газ от краен снабдител и за цени за присъединяване на клиенти към
газоразпределителната мрежа (ГРМ) на лицензираните територии на: Столична
община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и
„Юг“ за периода 2017-2019 г.
Днес, 29.03.2017 г. от 10:15 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 и Евгения
Харитонова, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане присъстваха Р. Тахир – началник на отдел „Цени,
лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-57-39/20.03.2017 г. като заинтересовани лица
бяха поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Конфедерация
на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”,
Независима синдикална федерация на енергетиците в България, Федерация на
потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители,
Гражданско движение „ДНЕС“ и „Топлофикация София“ ЕАД.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-57-39/20.03.2017 г. като заинтересовани лица
бяха поканени Столична община, СОР Банкя, община Божурище, община Бургас,
община Карнобат, община Ямбол, община Нова Загора, община Стара Загора, община
Нови пазар, община Варна, община Кюстендил, община Монтана, община Петрич,
община Мездра, община Банско, община Разлог, община Асеновград, община
Първомай, община Пазарджик, община Пещера, община Русе, община Горна
Оряховица, община Велико Търново, община Лясковец, община Попово, община
Разград, община Исперих, община Ловеч, община Павликени, община Левски, община
Бяла и община Кубрат.
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На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Боян Паунов – директор на дирекция в „Топлофикация София“ ЕАД;
 г-н Николай Зайчев – кмет на община Пещера;
 г-н Огнян Винаров – Граждански контрол и движение ДЕН;
 г-н Венцислав Митовски – гражданин.
На общественото обсъждане присъстваха и представителите на „Овергаз
Мрежи” АД:
 г-жа Анна Прешелкова;
 г-н Бисер Николов;
 г-н Александър Александров,
упълномощени от Емилия Георгиева, пълномощник на изпълнителния директор.
Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Конфедерация
на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”,
Независима синдикална федерация на енергетиците в България, Федерация на
потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители и
Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои представители.
Столична община, СОР Банкя, община Божурище, община Бургас, община
Карнобат, община Ямбол, община Нова Загора, община Стара Загора, община Нови
пазар, община Варна, община Кюстендил, община Монтана, община Петрич, община
Мездра, община Банско, община Разлог, община Асеновград, община Първомай,
община Пазарджик, община Русе, община Горна Оряховица, община Велико Търново,
община Лясковец, община Попово, община Разград, община Исперих, община Ловеч,
община Павликени, община Левски, община Бяла и община Кубрат не изпращат свои
представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за
масова информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
заявления от „Овергаз Мрежи” АД с вх. № Е-15-57-39 от 11.10.2016 г. за утвърждаване
на цени за разпределение на природен газ, вх. № Е-15-57-38 от 11.10.2016 г. за цени за
снабдяване с природен газ от краен снабдител и вх. № Е-15-57-37 от 11.10.2016 г. за цени
за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на
лицензираните територии на: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище,
„Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“ за периода 2017-2019 г., който е изготвен от работна
група в състав: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Боян
Наумов, Сирма Денчева, Ваня Василева.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В последователността, в която прочетох списъка на присъстващите, в същата
последователност ще дам думата на участниците. След изказванията, ако има въпроси
към „Овергаз Мрежи” АД, представителите на заявителя вероятно ще вземат думата, за
да отговорят.
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Б. Паунов – „Топлофикация София“ ЕАД:
В „Топлофикация София“ ЕАД се запознахме с доклада и проекта за решение на
цените. Ще направя някои бележки и ще внесем писмено становище.
Трябва да се има предвид, че в обосновката, и това е записано в доклада, „Овергаз
Мрежи“ АД посочва, че за обектите на „Топлофикация София“ ЕАД е присъщо
значително количество транспортиран природен газ и социална значимост на
предоставяната услуга. И в тази връзка в предишните две решения за регулаторните
периоди три от временните отоплителни централи на „Топлофикация София“ ЕАД, а
именно ВОЦ „Хаджи Димитър”, ВОЦ „Сухата река” и ВОЦ „Левски Г”, са обособени в
самостоятелна тарифна група. Трябва да се има предвид, че и в сегашния проект за
решение те също са обособени в самостоятелна тарифна група в зависимост от характера
на потребление и значителните количества природен газ.
Трябва да се има предвид, че „Топлофикация София“ ЕАД има още една ВОЦ
„Инжстрой“, която по същия начин има същата социална значимост и би трябвало да
бъде включена в тази тарифна група. Нашето мнение е, че поради някаква техническа
грешка или непълнота, в предишни регулаторни периоди тя е била изключена от тази
тарифна група.
Трябва да се има предвид, че така или иначе за всички временни отоплителни
централи транспортирането на природен газ се осъществява след газоразпределителната
станция, независимо по каква тръба, по газопроводи, които са наша собственост. В тази
връзка ние правим определени разходи.
И не на последно място, много по-високата цена, която е определена за ВОЦ
„Инжстрой“, в сравнение с другите отоплителни централи, ще товари допълнително
цената на топлинната енергия за нашите потребители.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Предполагам, че Вие ще се възползвате от двуседмичния срок след...
Б. Паунов – „Топлофикация София“ ЕАД:
Аз казах, че ще има писмено становище.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Това е важно, за да може да се входира и в окончателния доклад при приемане на
решението да има мотивирано становище на работната група. Давам думата на кмета на
община Пещера, г-н Н. Зайчев.
Н. Зайчев – кмет на община Пещера:
Няма да взимам думата. Дойдох само да слушам.
О. Винаров – Граждански контрол и движение ДЕН:
Първо да Ви информирам, че група депутати, на които бях изпратил вчерашното
мнение и протеста, ми отговориха писмено, че протестът е основателен и го подкрепят.
Според това как ще бъде ситуирана отговорността в бъдещото Народно събрание, тъй
като не са още легитимни и вчера не дойдоха, ще вземат отношение по този въпрос и
считат, че тази дата 21 април, до която трябва да се предоговори цената с Газпром,
Русия, съгласно европейското решение, трябва да се съобрази Комисията.
Препоръчително е. Това Ви го препредавам информационно.
Що се отнася до проекторешението, имам следните бележки. Първо, в него е
посочена норма на възвръщаемост 10,7%. Това е изключително висока норма на
възвръщаемост. Във Ваше едно становище ... писмено Вие изразихте и сте посочили
каква е нормата на възвръщаемост с останалите държавни и други фирми в енергетиката,
която не надхвърля 8%, в т.ч. и ЕРП-та. Спорихме там за тези 17% и уж водят преговори
за водата. Тук тази норма на възвръщаемост е изключително висока. Ще Ви кажа защо се
3

спирам на този факт.
Другият факт е цена на природния газ за съответно тримесечие на годината.
Заложили сте старата цена 280,21 лв., а не тази, която вчера се дискутираше. От това
цялото решение се обърква човек и се потвърждава фактът, че не може да има
сравняемост с предишното Ви решение от това – увеличават ли се или се намаляват
цените до крайния потребител.... това, което „Овергаз Мрежи” АД купува от „Булгаргаз“
ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД и препродава. Техните такси не може да има анализ върху
това. Освен това трябва да вземете предвид и факта, което не е само Ваш принос (в
отрицателния смисъл на думата), това че в България от доклада на Световната банка,
това съм Ви го депозирал два пъти, има само 2% граждани, снабдяващи се с газ, и 16%
болници, обществени сгради, административни сгради, където в Европейския съюз са
между 60% и 70%. Това е въз основа на ценовата политика, която е провеждана и
довежда до крайния потребител.... и се отказват, има много случаи, в които се отказват.
Освен това съм Ви предложил, но не отговорихте, втори път съм Ви предложил на 08
март, един анализ на „Овергаз Мрежи” АД и Техем, в който се показват и доказват, че
средни месечни сметки за парно за сезона 2015 – 2016 г. за апартамент на жилище до 50
м2 е 340 лв. на парно. Същата е за газ, обаче за 70 м2, скача вече на 455 на 576 и .. от 580
на парно на 712 лв. на газ. Още Петър І е газифицирал Санкт Петербург. Цяла Европа в
следващи периоди е газифицирана и никъде такова чудо ... и такава бъркотия, такова
отвращение и отблъскване на гражданите и на обществените организации от екологично
чисто гориво, като имате предвид, че до 2050 г. ние трябва да затворим въглищните
централи.
Освен това друг анализ, който също съм Ви го пратил, но няма отговор и по него.
Цитира се тук едно решение по-старо Ваше, Ц-06. Ще Ви кажа защо го сравнявам и
какво сега Ви представих. От 23.03.2012 г. на ДКЕВР, че цените на битовите
потребители са 891,95 лв. на „Овергаз Север” АД до 1304,87 на „Неврокоп Газ“ АД без
ДДС. Това значи, че от 725 до 1 060 долара с ДДС. Като знаем, че цената, която Газпром
(тогава) продава, на синьото гориво е 339 долара/1000 м3, според коментари на самите
руски представители, можем да изчислим какви суми отиват в джобовете на всички
посредници. Такъв посредник е и „Овергаз Мрежи” АД. Това нещо Ви е внесено при Вас
и Ви моля да го анализирате....за което голямо улеснение ще Ви направи Вашият
комисар г-н Р. Осман... за където, както и на председателя дадох, има анализи колко ще
Ви струва отоплението през този сезон. То е за по-предишен период, но същата
компания може да Ви го направи - с дърва, с въглища, с палети, с природен газ, с кафяви
въглища, с електроенергия, пропан-бутан и нафта.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Винаров, казах, че анализът може да се ползва, но не като реклама на
определена фирма. Второ, когато споменавате, че цената на природния газ в проекта на
решение е 280,21 лв./1000 м3, не забравяйте, че действително към момента на
разглеждането това е цената на природния газ. Нова цена на природния газ ще има на 01
април.
В. Митовски – гражданин:
Аз имам въпрос към „Овергаз Мрежи” АД. Тази такса за разпределение, която е
при тях, обвързана ли е с цената на газа или е постоянна? Каква е като числа? Ако е
възможно, средно за годината колко процента от цената на газа е тази такса за
разпределение. И както каза Винаров, трябва да престанем да даваме на монополистите
гарантирана печалба – 8%, 9%, незнам си колко, на „Софийска вода“ АД – 17%. А трябва
да погледнем малко по-пазарно, дори социално да кажем. Не може аз да гарантирам на
монопола някаква печалба. На тези, които са на пазара, никой не им гарантира дори това,
което са вложили, да си върнат. Тази практика трябва да спре там, където КЕВР има
правомощия.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Само искам една корекция да направя, че в сегмента на газоразпределение има
конкуренция. Има над 20 газоразпределителни дружества. Вярно е, че „Овергаз Мрежи”
АД е най-голямото, но има и много други. За монопол по никакъв начин не може да се
говори. На въпроса ще Ви отговорят от „Овергаз Мрежи” АД.
Председателят установи, че няма други въпроси към заявителя и даде думата на
представителите на „Овергаз Мрежи” АД за отговор на зададените въпроси и изказаните
становища.
А. Прешелкова - „Овергаз Мрежи” АД:
Бих искала да направя коментар и да дам отговори на въпроси по реда на тяхното
изказване.
Първо, по отношение на коментара на колегите от „Топлофикация София“ ЕАД.
Да, този въпрос е поставен. Да, включително и от Вас в хода на разглеждане на
преписката на „Овергаз Мрежи” АД. Ние детайлно посочихме нашите аргументи по
отношение на исканата цена за ВОЦ „Инжстрой“. Ние считаме, че ВОЦ „Инжстрой“ се
захранва от друг газопровод, съответно не е териториално обособен и заедно с
останалите три ВОЦ-а. Затова считаме, че трябва да бъде третиран както всички
останали наши потребители. Готови сме на допълнителни разговори и обсъждане на този
въпрос.
По отношение на коментарите на г-н Винаров, категорично не сме съгласни с
констатациите, че газът в България е скъп и отоплението на газ е скъпо. Г-н Винаров
може да влезе на сайта на Овергаз и да се запознае конкретно с конкурентоспособността,
която газът предоставя на всички наши потребители. Само едно число ще кажа, че три
пъти по-евтино е отоплението на газ, отколкото на електрическа енергия.
Благодаря, г-н Председател, че Вие дадохте отговор на техническите пропуски
или грешки по отношение на цената на природния газ. Към датата на внасяне на
заявлението това беше действащата цена на газа, 280 лв., и това е цената, която ние сме
приложили в нашите ценови модели.
По отношение на последния въпрос за цената за разпределение. Цената за
разпределение е компонента, която КЕВР утвърждава. Това е приходът за „Овергаз
Мрежи” АД. Тази компонента е постоянна за периода, в който действат цените. В случая
исканата цена от „Овергаз Мрежи” АД за периода 2017-2019 г. и обосновано защитена е
268,37 лв. за разпределение в битов сектор за 1000 м3. Средното потребление на един
битов потребител за година по отчетни данни за 2016 г. достигаме 950 м3, което
означава, че разходът, който битовият потребител ще има по отношение на
разпределение на природен газ, е около 250 лв. и това е приходът на „Овергаз Мрежи”
АД от един битов потребител за цяла година. При стопанските потребители са в отделни
потребителски групи. Всичките детайлно са посочени в решението, за всяка една
потребителска група.
В. Митовски – гражданин:
без микрофон
А. Прешелкова - „Овергаз Мрежи” АД:
По-ниски са цените.
В. Митовски – гражданин:
без микрофон
Доц. д-р И. Н. Иванов:
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Нека да няма диалог. Ако искате още нещо да попитате, заповядайте, г-н
Митовски, но само на микрофон, защото има официално заседание и се води протокол и
запис.
В. Митовски – гражданин:
За мен представлява интерес защо за различните стопански има разлика, може би
изграждането на мрежите, кое го обосновава?
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Действително в проекта на решение има за различните стопански потребители
различни размери на заплащаните от тях такси. Моля, отговорете.
А. Прешелкова - „Овергаз Мрежи” АД:
Само още един коментар ще направя, че цените за разпределение в стопанския
сектор са обособени в различни потребителски групи съгласно Наредбата, Методиката за
ценообразуване и Правилата към тях. Принципът защо, на какъв етап, на какви
критерии, всички тези параметри са на база действащата нормативна уредба.
О. Винаров:
Имам един коментар. Едното е информация в Евростат... и на Вас, г-н
Председател, и на Парламента... и на Вас съм го давал. Евростат показва ... и Вашият
председател беше на едно заседание. Доставяте 400 млн. м3 газ. Там се посочва, че
някъде сме на средата... не е вярно, че е най-евтино. Това не е вярно. Изтеглете пак от
Евростат за тази година и ще видите каква е цената в България. Вторият момент, не
можехме да разберем - нито аз, нито г-н Митовски, може би неправилно и неточно
поставихме въпроса, и го поставяме отново. Какво увеличение сега за битовите и за
стопанските потребители за Вашата дейност се предвижда, в процент или в сума? Има ли
увеличение или няма, или остава старото?
А. Прешелкова - „Овергаз Мрежи” АД:
В отговор на поставения от г-н Винаров въпрос бих могла да добавя следното.
Цените за разпределение и снабдяване с природен газ, които „Овергаз Мрежи” АД е
предложило да бъдат утвърдени от КЕВР, са на база актуализиран бизнес план за
периода 2017 – 2019 г. и отразяват фактическите отчетни данни на компанията и
прогнозите за нейното развитие. Очакваното изменение на цената за разпределение,
единната цена, която искаме да защитим спрямо изчислените нови цени за
разпределение по лицензионни територии, е в рамките на 1% до 3% за бита.
А. Александров - „Овергаз Мрежи” АД:
Искам само във връзка с т.ІІ от решението да обърна внимание на следното.
„Овергаз Мрежи” АД е сключил договор с „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на вход на
газопреносната мрежа, тъй като „Булгаргаз“ ЕАД заяви, че не може да ни достави
количества на изход. Тъй че „Овергаз Мрежи” АД на практика не заплаща пренос нито
на „Булгартрансгаз“ ЕАД, нито на „Булгаргаз“ ЕАД. В тази връзка молим да бъде
заличена тази точка от решението, тъй като не е относима към конкретния случай. В
конкретния случай преносът се организира и като капацитет е заявен от "Овергаз Инк."
АД за пренос през газопреносната мрежа. Той има сключен договор с „Булгартрансгаз“
ЕАД. А „Овергаз Мрежи” АД използва капацитета на "Овергаз Инк." АД по силата на
договор за т.н. шипър. Това е едно уточнение, което исках да направя.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Александров, това трябва писмено да го представите.
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А. Александров - „Овергаз Мрежи” АД:
Ще го внесем писмено.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
По него работната група ще се произнесе, а след това Комисията ще го обсъди на
своето закрито заседание.
Исках да направя едно уточнение към въпроса на г-н Митовски. Всъщност
конкуренцията между газоразпределителните дружества е в национален мащаб, но всеки
един от тях притежава своя лицензионна територия.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 10:37 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по
разглеждания проект на решене.
На 25.04.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решения
относно заявления от „Овергаз Мрежи” АД с вх. № Е-15-57-39 от 11.10.2016 г. за
утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, вх. № Е-15-57-38 от 11.10.2016
г. за цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и вх. № Е-15-57-37 от
11.10.2016 г. за цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа
(ГРМ) на лицензираните територии на: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община
Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“ за периода 2017-2019 г.

Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-57-39/20.03.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
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