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

ПРОТОКОЛ
№ 52
София, 21.03.2015 година
Днес, 21.03.2015 г. от 10:20 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя Светла Тодорова.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Илиян Хр. Илиев, Евгения
Харитонова, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, Димитър Димитров и главният
секретар Николай Георгиев (без право на глас), Елена Маринова – директор дирекция
„Правна“, Ремзия Тахир - началник на отдел „ЦРЛ – Природен газ” и експерти от
КЕВР.
Отсъстваше членът на Комисията Костадинка Тодорова поради платен отпуск.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
Председателят Светла Тодорова откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
ДКЕВР с изх. №Е-15-20-9/18.03.2015 г. и изпраща представители. На заседанието се
явиха:
 г-н Иван Иванов – заместник-началник управление „Лицензионна дейност и
корпоративни отношения”;
 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт,
упълномощени от г-н Петьо Иванов – изпълнителен директор.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление на
„Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от
обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към
газопреносната мрежа, за ІІ-ро тримесечие на 2015 г., който е приет с решение на КЕВР
на закрито заседание по т. 1 от протокол № 44/18.03.2015 г. и публикуван на интернет
страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Булгаргаз” ЕАД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.

Ив. Иванов:
Запознати сме с доклада на работната група. В същия обективно са отразени
изходните данни, формиращи цената на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2015 г.
Като резултат от това, предложението на работната група е да се утвърди предложената
от „Булгаргаз” ЕАД цена. Считаме за необходимо да отбележим, че продажната цена е
образувана при съотношение 1,66 лв./$, изчислено, съгласно изискванията на
Наредбата. Към момента това съотношение (на всички е известно) е над 1,80 лв./$. При
това задържане на курса на долара през ІІ-ро тримесечие на 2015 г. продажната цена ще
се окаже по-ниска от разходите за закупуване и доставка на природния газ, което ще
формира отрицателен резултат от неговата продажба. По предварителни изчисления
този отрицателен резултат възлиза на повече от 30 млн. лв. Излишно е да казвам, че
аналогични са резултатите за „Булгаргаз” ЕАД и за предходните месеци. Става въпрос
за ІV тримесечие на миналата година и І тримесечие на тази година. Предвид
значителното влияние на този фактор върху разходите за закупуване на природния газ,
съответно върху продажната цена, считаме за целесъобразно и предлагаме Комисията
при утвърждаване на цената да отчете тази разлика между ценообразуващия и
действащия курс и неговото отражение върху дейността на „Булгаргаз” ЕАД. Това е
нашето становище по доклада на работната група.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
Д. Димитров:
Няколко въпроси, но единият е продиктуван от последното изказване. Какво
означава „Комисията да оцени по-високия курс на долара в момента по сегашното
заявление? Моля да дешифрирате.
Ив. Иванов:
На практика това се изразява, че цената да бъде формирана не при курс 1,66
лв./$, а при сегашния курс, който е в момента.
Д. Димитров:
По коя Наредба?
Ив. Иванов:
Няма Наредба. Аз казах, че в Наредбата е регламентирано изчисляването на
курса, което е за 90 дни назад, предхождащо внасянето на заявлението.
Д. Димитров:
С тези изказвания работите против това, което сте заявили, така ли е?
Ив. Иванов:
Ние сме спазили изискванията на Наредбата при внасянето на предложението за
цена, което винаги сме го правили. Нямаме основание да предложим нещо друго.
Мисля, че в правомощията на Комисията е да приеме или да не приеме това наше
предложение.
Д. Димитров:
Аз съм сигурен, че ако смятате, че имаме такива правомощия, нямаше да
подадете заявлението във вида, в което сте го подали. Това за мен не звучи сериозно.
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Сериозно звучи разлика в курса на долара. Сериозно звучи идеята на Комисията да
промени Наредбата в посока намаляване периода, да не са 90 дни, а да са 30-40,
колкото прецени. Това вече звучи сериозно, но другото не звучи сериозно. Аз
определено считам, че прогнозите, които Вие направихте в момента, апокалиптичните
за огромната разлика, са със знак минус за дружеството, от моя гледна точка няма как
да се случи. Може да има недовзети приходи, но те няма да са такива, каквито са
посочени.
Същественият въпрос, който искам да задам, е относно политиките и правилата,
които дружеството е създало, да си събира вземанията. Редовният въпрос, но той сега е
много актуален. Към момента какви са те като вземания от топлофикационните
дружества?
Ив. Иванов:
Мерките, които ние предприемаме, са известни и мисля, че в едно от нашите
писма до Комисията сме ги посочили. Тези, които са предвидени в договора за доставка
на природен газ, са ясни, ограничаване и спиране на подаването на природен газ. В тази
връзка ние изпитваме трудности, поради техническа невъзможност „Булгартрансгаз“
ЕАД да извършва ограничаване и спиране на потреблението на газ на клиенти, които са
присъединени към т.н. гроздове. Поради тази причина се ориентираме към съдебни
действия за събиране на вземанията. По отношение на топлофикационните дружества,
обсъждаме с тях възможностите за заплащане на дължимите суми за доставен природен
газ и съответно очакваме положителен резултат от това, защото както е известно, през
зимните месеци задълженията на топлофикационните дружества растат. През летните
намаляват, но това не ни успокоява, тъй като ние имаме ангажимент да заплащаме газа
на нашите доставчици и правим всичко възможно това да се случва в договорените
срокове. В противен случай предстоят неустойки и по-тежки санкции, до които не бива
да се стига. По отношение на спирането на топлофикационните дружества, бих могъл
да кажа, че ние си даваме сметка за последствията от едно такова спиране и
отражението на това спиране върху потребителите. Това са училища, детски градини,
болници, обществени, административни и др. потребители, поради което не можем да
си позволим към настоящия момент безотговорни действия. Разчитаме на
отговорността на нашите клиенти, че ще положат необходимите усилия за заплащане
на дължимите суми за доставен природен газ. В противен случай ще се ориентираме
към принудителни действия за тяхното събиране, в т.ч. и съдебно. Имаме доста голям
списък от предприети такива действия, за които колежката може да Ви информира.
Анж. Славова:
По отношение на топлофикационните дружества се водят съдебни дела, завели
сме частични искове, защото сумите, които трябва да се събират като държавни такси,
са доста сериозни. Забелязва се една тенденция, че в момента, в който се заведе
съдебно производство, топлофикационните дружества реагират светкавично и
изплащат дължимите суми такива, каквито са като претенция на исковата молба.
Очевидно е, че имат ресурси и възможности да плащат, но тръгваме по този найсложен път, завеждат се частични искове и в рамките на един месец сумите се
изплащат. Имаме някакви проблеми с разноските, които правим. В един по-късен етап
трябва да ги търсим по друг начин. Това са „Топлофикация София“ ЕАД,
„Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“ ЕАД, регулярно се завеждат
такива съдебни производства, предприемаме мерки по налагане на запори и
обезпечение на исковете. Явно това ги мотивира по-бързо да заплащат претендираните
суми.
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Д. Димитров:
Предстои нагнетателен период след няколко месеца. В момента дружеството,
доколкото съм запознат, няма ликвидни затруднения от гледна точка на плащанията на
доставките на природен газ, от гледна точка на други разплащания, с изключение на
бюджета. Смятате ли, че ще приемете финансово добре сложено нагнетяването на
природен газ в ПГХ Чирен?
Ив. Иванов:
На този етап не може да се каже какви ще бъдат нашите заявки, тъй като още не
е обявен свободният капацитет на Чирен от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Съгласно
техните правила, това ще стане до края на този месец, след което ще продължи с
процедурата, която е предвидена по тези правила. Нашите намерения са да изпълним
съответно тази програма и да възстановим резервите си в Чирен.
Д. Димитров:
Ще имате възможност и достатъчни ресурси?
Ив. Иванов:
На този етап нашите намерения са такива, възможностите ще се видят на покъсен етап.
Д. Димитров:
Всички сме запознати с едно писмо от работодателите и от БФИЕК. Какво Ви е
мнението за хеджирането на валутните рискове и използването на такива финансови
инструменти в тази посока?
Ив. Иванов:
По отношение на хеджирането знаете, че го бяхме предвидили в нашето
предложение до Комисията за изменение на чл.17 на Наредбата, но от страна на
банките имаше изисквания цените, които се утвърждават, да бъдат съобразени с
правилата, които са регламентирани с Наредбата за регулиране на цените, както и
надценката да бъде по-висока, с цел да осигурява възможност за възстановяване на
кредити, които ще ни бъдат предоставени от самите банки.
Ил. Б. Илиев:
Вашето искане към нас е напълно основателно, да бъде взет предвид курса,
който е към момента. Това е чисто търговско управление при вас. Не се знае от днес, че
курсът на долара расте. Вие можеше да го вземете предвид с финансовите институции,
с които работите. Това е чисто търговско управление. Ние да нарушим Наредбата, а вие
не може да вземете, аз не можах да разбера отговора Ви. Какво е пречило да направите
това нещо?
Ив. Иванов:
Какво ни е попречило да формираме цена при действащ курс? Наредбата,
разбира се. Други причини няма.
Ил. Б. Илиев:
Да си го хеджирате долара, когато ви е удобен.
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Ив. Иванов:
Как да го хеджираме, като банките не искат да извършат такива операции? Не са
сигурни в това, дали ще можем да си изплатим тези суми, които ще ни бъдат
предоставени. Имат определени условия и техните условия са предоставени на
Комисията. Това беше преди няколко месеца.
Ил. Б. Илиев:
Те тогава как са сигурни, че при този висок курс ще изплащате, а да си
„заковете“ ниския курс – не са сигурни? Тук има някакво противоречие, не може да е
така. Има нещо неясно.
Ив. Иванов:
Хеджирането, знаете, че то може да се отрази и в едната, и в другата посока. Да
бъде за сметка на едната и другата страна - или на съответната банка, или на
дружеството. На този етап няма такива възможности.
Ил. Б. Илиев:
Затова има възможност да платим 30 млн. лв. разлика от курсови разлики? Това
е най-добрият вариант?
Д. Димитров:
Не е възможно такава разлика.
Ив. Иванов:
По отношение на разликата аз казах, че тази разлика ще се формира в случай, че
този курс се задържи през периода на прилагане на цената. Ако се вземат сегашните
изходни данни и се приложи курс 1,80 лв./$, ще видите каква цена ще се получи. Това е
като възможно последствие от задържането на този курс през ІІ-ро тримесечие на 2015
г., такъв ще бъде резултатът. Ако погледнем четвърто тричесечие, ще видите, че през
всеки един от месеците имаме около 33 лв/1000 м3 загуба от закупуването на природен
газ по тази причина.
Ил. Б. Илиев:
Ако може това да се избегне, затова задавам въпросите, тези 30 млн. лв. да бъдат
елиминирани.
Ив. Иванов:
Трудна задача.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите
на „Булгаргаз” ЕАД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са
изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник
на ДКЕВР и на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 30.03.2015 г. за вземане на решение относно
заявление на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба
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от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени
към газопреносната мрежа, за ІІ-ро тримесечие на 2015 г.
2. На дружествата да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложения:
1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-15-20-9/18.03.2015 г.
2. Пълномощни на Иван Иванов и Анжела Славова от Петьо Иванов –
изпълнителен директор.
3. Пълен запис на откритото заседание на цифров носител.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1.................................................
(Ил. Хр. Илиев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ТОДОРОВА

2. .................................................
(Е. Харитонова)
3. .......... платен отпуск...........
(К. Тодорова)
4. .................................................
(Д. Димитров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Н. Георгиев)

5. .................................................
(М. Миланова)
6. .................................................
(Ил. Б. Илиев)
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