_____________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 163
София, 28.07.2016 година
Днес, 28.07.2016 от 10:03 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 Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха 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.
„Аресгаз” АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх.
№ Е-15-24-27/22.07.2016 г. и изпраща свои представители. На заседанието се явиха:
 г-н Масимо Бонато – изпълнителен директор;
 г-жа Венета Райкова – директор „Маркетинг и продажби“;
 г-н Дамян Пейчев – мениджър „Инвестиционни проекти“.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-1524-27 от 07.12.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-24-27 от 15.02.2016 г. и
заявление с вх. № Е-15-24-27 от 09.03.2016 г. от „Черноморска технологична компания”
АД, ново наименование „Аресгаз“ АД, за утвърждаване на пределни цени за дейностите
„разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по
групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа
по групи и подгрупи потребители за обособена територия „Запад” за регулаторен период от
2016 г. до 2020 г. Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от
протокол № 162/21.07.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Аресгаз” АД запознати ли са с доклада
и имат ли забележки по него.
М. Бонато:
Запознати сме с доклада от експертите на Комисията и нямаме никакви забележки
и допълнения към него. Единственото нещо, което бих искал да добавя, е да благодаря за
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добрата работа, за бързата работа на експертите на Комисията. Бих искал и да добавя нещо,
което не е точно свързано с доклада, но смятам, че е важно за Комисията. На 07.07.2016 г.
не само се случи официалното преименуване и вливане, но също така подписахме
меморандума с Министерство на енергетиката във връзка с програмата за газификация
„Дезире“. Считаме, че тази програма, която е създадена от Министерство на енергетиката,
наистина ще помогне. Ще помогне на битовите потребители да изграждат вътрешните си
инсталации и да преминават към природен газ. Това е една от първите стъпки на
правителството за ускоряване и насърчаване на газификацията, на битовата газификация в
България. „Аресгаз“ АД започна веднага кампания за популяризиране на тази програма.
Поставили сме информация както на интернет сайта, така и в регионалните ни офиси.
Радвам се да ви съобщя, че вече имаме първите заявления, които са постъпили, а не само
запитвания. Те вече са регистрирани в системата. Наистина смятам, че това е една добра
стъпка, която ще помогне за развитието на битовата газификация. Според мен нося една
добра новина. Надявам се тази програма да бъде удължавана и да помогне на всички
граждани на територията на цяла България.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Първо искам да благодаря за високата оценка, която давате за професионализма
на работната група и с други думи на експертите на Комисията за енергийно и водно
регулиране. Със своята прецизна дейност те действително защитават авторитета на
Комисията. Дълбоко съм удовлетворен от факта, че Вие сте кандидатствали и в крайна
сметка сте подписали меморандум с Министерство на енергетиката. Процесът на
газификация, специално на битова газификация в България, трябва именно благодарение и
на тази програма, която е първа по рода си, но според мен ще бъде последвана и от други
подобни, ще позволи потреблението на природен газ в страната да нарасне. Това позволява
един източник, който наистина е екологично много по-подходящ от твърдото гориво да
навлезе повече в българските домакинства, още повече при цените на природния газ в
момента, но заедно с това и при наличието на възможност за доставки от други източници
имаме гаранции, че не може да се получи връщане на цената на природния газ до нивата,
които бяха преди няколко години. Природният газ може да бъде един трайно подходящ,
алтернативен и екологично по-чист енергиен източник за домакинствата в България.
Комисията, в рамките на своите правомощия, винаги ще насърчава този процес. Сега се
обръщам към другите двама представители на заявителя г-жа Райкова и г-н Пейчев. Имате
ли да добавите нещо към това, което изложи г-н Бонато?
В. Райкова:
Нямаме какво да добавим.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Следващият ми въпрос е към работната група. Има ли нещо, което бихте желали
да изтъкнете, като нови факти или обстоятелства, които трябва да намерят своето място
преди окончателното приемане на решение от Комисията?
Р. Тахир:
Не, няма нови факти и обстоятелства, които да налагат някакви промени в
доклада и ценообразуващите елементи.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„Аресгаз“ АД.
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
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РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 18.08.2016 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-15-24-27 от 07.12.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-24-27 от
15.02.2016 г. и заявление с вх. № Е-15-24-27 от 09.03.2016 г. от „Черноморска технологична
компания” АД, ново наименование „Аресгаз“ АД, за утвърждаване на пределни цени за
дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител” по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към
газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи потребители за обособена територия
„Запад” за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г.
2. На дружествата да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15- 24-27/22.07.2016 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
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