КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
София, 21.10.2015 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно утвърждаване на цени на „Комекес” АД за
разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител
за територията на община Самоков
Днес, 21.10.2015 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР се проведе обществено обсъждане,
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, Евгения Харитонова и главният
секретар Николай Георгиев (без право на глас).
С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-111/14.10.2015 г. като заинтересовани лица бяха
поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Федерация на
потребителите в България, Независима синдикална федерация на енергетиците в
България, Българска национална асоциация на потребителите, Гражданско движение
„ДНЕС“, община Самоков и „Комекес” АД.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Любомир Стефанов – КТ „Подкрепа“;
 г-н Стоян Пашов – член на СД на „Комекес” АД;
 г-н Борислав Чилингиров – член на СД на „Комекес” АД.
Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в
България, Федерация на потребителите в България, Независима синдикална федерация на
енергетиците в България, Българска национална асоциация на потребителите, Гражданско
движение „ДНЕС“ и община Самоков не изпращат свои представители.
На общественото обсъждане присъства инж. Огнян Винаров – представител на
Граждански контрол.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
утвърждаване на цени на „Комекес” АД за разпределение на природен газ и цени за
снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков.
доц. д-р Иван Н. Иванов:
Работната група, която изготви доклада и проекта на решение, е в състав Е. Маринова,
Г. Дечева, Б. Наумов, С. Денчева и Е. Тренева. Те в момента са в залата и участват в
обсъждането. По тази процедура беше проведено закрито заседание на КЕВР, на което
Комисията прие доклада на работната група. След това е проведено открито заседание на
10.10.2015 г., на което бяха изслушани представителите на заявителя. На закрито заседание
на 14.10.2015 г. беше приет проект на решение, който е предоставен за обсъждане днес.

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде думата
за изказвания.
Б. Чилингиров:
Дружеството „Комекес” АД е учредено преди 25 г. с цел газификация на община
Самоков. Преди 25 г. „Комекес” АД беше първото дружество, което получи достъп до
директния газопровод от Русия за Гърция. Оттогава насам дружеството инвестира в близо 90
км. мрежа, с която можа да покрие гр. Самоков и курорта Боровец. Оттогава насам са
газифицирани почти всички промишлени предприятия в града, почти всички обществени и
административни сгради, хотели в Боровец, в гр. Самоков и около 1000 битови потребители.
Целта за следващия петгодишен период е да предложим най-вече на потенциалните битови
потребители цени, които да са съизмерими и достатъчно достъпни, за да може газификацията
в Самоков да постигне още по-големи успехи.
доц. д-р Иван Н. Иванов:
Вие се запознахте с проекта на решение и го приемате такъв, какъвто е предоставен на
Вас като заявители?
Б. Чилингиров:
Да, приемаме го.
Л. Стефанов – КТ „Подкрапа“:
От наша страна нямаме възражения по проекта на решение.
инж. О. Винаров:
Първо, за всички газоразпределителни дружества в решението, което беше във връзка
с намалението на цената на природния газ с 14,20% от 01 този месец, им липсва таблицата и
тя не е подписана за тези газоразпределителни дружества, какви са цените към стопанските
потребители, обществените организации, училища и т.н., и битовите клиенти. Тази промяна
на цената на природния газ касае всички тези, а не само намалението на природния газ по
отношение на топлоелектрическите централи. Това са консуматори. В случая
представителите на „Комекес” АД, гр. Самоков тук информираха от колко време и какво са
инвестирали. Но един въпрос, конкретен към работната група, който го дискутирах в
началото и с г-н А. Йорданов, който е нашият газовик в Комисията. В тази таблица за
намалението на „Комекес” АД по цена, която са имали, се изважда цената за пренос 220 лв.
от 740 лв. и остават 520 лв. Природният газ се намалява с 35%, 21% от предишните състави и
част 7% от Вашия състав и на последното – 14%, общо 35%. Като умножим тази разлика с
това 35% намаление, излиза, че цената трябва да е 338 лв./1000 м3 плюс 220 лв./1000 м3 за
пренос, както е в този техен доклад (приемаме, че е точен и е правилно), стават 558 лв./1000
м3, което е много по-малко – с повече от 100 лв. от одобрената в тази таблица цена. Защо
съществува тази разлика?
Вторият ми въпрос е онзи, който няколкократно се поставя, а именно…. Има и писмо
на министъра на финансите, че Вие нямате право да одобрявате цени без ДДС и акциз. Аз Ви
представих едно писмо на министерството с оценка за работата до министър председателя и
до вицепремиера Томислав Дончев, в което се правят изводи, че всички неща са свършени,
които министерството е имало да свърши, и е зелена улица за намаляване на цените от Вас,
така се прави този извод. Но по-важна е втората таблица, която е на Евростат. Ние сме
страната единствена, която определяме цената, не както С. Дончев я купува, сам пред
Парламента го каза, по евро/GJ или по $/GJ, а на 1000 м3, и я представяме без ДДС и
съответно акциз. Това е заблуждаващо и се санкционира по административен път с глоби.
Министърът на финансите е записал, че няма в закона за ДДС изричен текст, който Ви
управомощава да одобрявате цени без ДДС, което е заблуждаващо и не може да се прави
сравнение, защото от тази таблица е видно, че в България е най-скъпият природен газ. Това
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не е Ваш въпрос, но е Ваш въпрос по отношение на сравняемостта и какво се работи, както
установих в предишния ми въпрос за цената, че не е еквивалентна на намалението на цената
на обществения доставчик, защото на „Комекес” АД крайната цена към битовите
потребители е цената на обществения доставчик плюс цената за пренос.
доц. д-р Иван Н. Иванов:
Представителите на „Комекес” АД, искате ли да вземете отношение по казаното от
г-н Винаров в частта, която засяга пряко „Комекес” АД и ценовото решение, за което Вие
изразихте отношение?
Б. Чилингиров:
В начина, по който са разработени и са представени на вниманието на Комисията
цените, те са съобразени с всички действащи към момента на изготвянето нормативни
изисквания за ценообразуване. В нашата разработка в бизнес плана и предложението за цени
ние сме се съобразили с изискванията, включително за нормата на възвръщаемост, в т.ч. и
по-малка заложена норма на възвръщаемост от това, което е максимално допустимото и
заложено като норматив.
Що се отнася до намаленията и в крайна сметка на двата основни компонента, които
образуват цената, това са цената на обществения доставчик и след това съответната цена за
пренос и за снабдяване. Намалението от 35%, което е в цената на обществения доставчик, не
е предмет на разглеждане. Предмет на разглеждане е това, което е свързано с цената за
разпределение и снабдяване. Показвайки разходите, които са, и същевременно плановете,
които имаме, за инвестиции в следващите години, мисля, че сме обосновали това в някои
случаи минимално увеличение, докато цената на битовите потребители е намалена в
сравнение с това, което беше досега действащо.
Що се отнася до представянето на цените с акциз и с ДДС, мисля, че на всички е ясно
как се начислява акциз въз основа на GJ, как се начислява ДДС върху данъчната основа. Така
че не мисля, че това е заблуждаващо. Всеки човек, който се интересува от това, може
спокойно да разбере и достигне до крайната цена, която е за потребителя.
Председателят даде думата на работната група.
Г. Дечева:
По първия въпрос на г-н Винаров, след всяка промяна на цената на обществения
доставчик на сайта на КЕВР има промяната на всички цени, които касаят
газоразпределителните дружества - както за битовите потребители, така и за промишлените
и за обществено-административните.
Що се касае до въпроса за начисляването и оповестяването на утвърдените от
Комисията цени без ДДС, ние се базираме на нашата Наредба за регулиране на цените на
природния газ, където се казва, че Комисията утвърждава цените без ДДС.
Ако г-н Винаров не е доволен от нашия отговор, нека да си депозира писмено
становище, на което ние подробно ще отговорим.
доц. д-р Иван Н. Иванов:
Г-н Винаров, Вие ще получите писмен отговор с подробно обяснение по този въпрос.
След като установи, че няма други изказвания, председателят благодари още веднъж
на присъстващите и закри в 10:15 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14-дневния
срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проекта на решение
относно утвърждаване на цени на „Комекес” АД за разпределение на природен газ и цени за
снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков.
Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 09.11.2015 г.
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Приложения:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-111 / 14.10.2015 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1...................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(Е. Харитонова)
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