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ПРОТОКОЛ
№ 53
София, 24.03.2016 година
Днес, 24.03.2016 от 10:05 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, Евгения Харитонова и
главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция «Правна», 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.
„Булгаргаз“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-15-20-13/18.03.2016 г. и изпраща свои представители. На заседанието се явиха:
 г-н Николай Павлов – изпълнителен директор;
 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и корпоративни
отношения“;
 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт;
 г-н Огнян Винаров – Граждански контрол, Движение за енергийна
независимост.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-1520-13 от 11.03.2016 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени за II-ро
тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните
снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Докладът е приет с
решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 51/18.03.2016 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.
Н. Павлов:
Добър ден на всички. Запознахме се с доклада, който е изготвен от работната група, в
детайли. Нямаме забележки и съответно коментари. Считаме, че той е изготвен обективно и
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коректно. Всички изходни данни, формиращи равнището на предложената от „Булгаргаз“ ЕАД
цена за природния газ за второто тримесечие, са отразени съвсем коректно.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Павлов. От страна на г-н Иванов и г-жа Славова има ли допълнение?
Няма допълнение. Обръщам се към работната група. Има ли нови обстоятелства и факти,
които са възникнали след като Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито
заседание е разгледала доклада, изготвен от вас?
Р. Тахир:
Няма нови обстоятелства и факти, които да налагат промяна на изходните параметри,
при които е изготвен доклада на работната група.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Уважаеми госпожи и господа в залата, има ли представител на организация, който
желае да изрази отношение към предложението за промяна цената на природния газ?
Заповядайте, г-н Винаров. Изказванията ще бъдат в рамките на три минути, защото виждате,
че в залата има много хора.
О. Винаров:
Благодаря, г-н председател. Да приемем, че това е обществено обсъждане. Бяхте
толкова любезен и либерален да дадете думата на Граждански контрол и Движение за
енергийна независимост. Първият въпрос е този, който коментирахме вчера и днес с проф.
Калоянов от Технически университет, както и мнението на г-жа Евгения Харитонова, че 70%
влияе върху цената на продукта, който 31 топлоелектрически централи произвеждат…
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Винаров, чуйте ме! Моля Ви!
О. Винаров:
Чувам Ви. Няма ги фактурите…
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Винаров, много Ви моля да ме чуете, защото заседанието го ръководя аз, като
председател на Комисията за енергийно и водно регулиране! Вие взимате отношение по
втория доклад.
О. Винаров:
Аз сега ще го свържа точно с възражението по първия доклад. При проф. Шушулов и
при Семерджиев винаги към документа, който представяха към доклада за цената, „Булгаргаз“
ЕАД представяше фактурите, по които те са платили на „Газпром“. Тук отново ги няма за
трети път. Как вие определяте цената на природния газ? Това ли е намалението? В световен
мащаб намалението от 125 $ на барел достигна до 30-35$, т.е. 400%. Как те доказват, когато ги
няма фактурите? Въпреки, че са търговска тайна, Семерджиев ми каза, че членовете на
Комисията имат право да установят и проверят на какво основание „Булгаргаз“ ЕАД иска това
намаление. То не трябва ли да бъде много повече?
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Реално, този въпрос е към представителите на „Булгаргаз“ ЕАД.
Н. Павлов:
Цялата необходима документация, включително и фактурите, са предоставени на
Комисията за енергийно и водно регулиране.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Към работната група. Г-жо Тахир…
Р. Тахир:
Г-н Винаров, цените се правят по прогнозни данни и по формула, която е по договора с
„Газпром“. Фактурите се получават много по-късно и се прави разлика между одобрените
разходи и действително извършените разходи. В момента ние разполагаме с фактури за януари
и февруари, а всички други данни са прогнозни. След като изтече първото тримесечие, ще се
види и какъв е реалният резултат за първото тримесечие. Всички данни са на база прогноза,
без алтернативните горива и валутен курс, разбира се. Количествата, на база на които се прави
цената на входа, са по заявки на потребителите за второто тримесечие. Това няма как да бъде
на база отчетни данни. Това е на база заявеното от всички крайни снабдители и клиенти,
присъединени към газопреносната мрежа. Когато съответното тримесечие изтече, ние правим
анализ на това, което е одобрено и това, което е извършено. Действително, „Булгаргаз“ ЕАД
ни предоставя абсолютно всички данни, които са необходими при формирането на цената.
Цената е съвкупност от много елементи. Първо се вземат предвид цените на алтернативните
горива за предходните девет месеца. След това се взема предвид транзитната такса през
Румъния. Взема се предвид валутният курс, който е 45 дена назад. Вземат се и заявените
количества. Има и една компонента за дейността „обществена доставка“, която е за
издръжката на „Булгаргаз“ ЕАД. Цената, която предлагаме, е съвкупност от много елементи, а
не отделни елементи, извадени извън контекста. Целият механизъм за образуване на цената е
описан в чл. 17 от Наредба № 2 и в доклада много подробно сме направили сравнение спрямо
предишното тримесечие. Ние работим на база факти, обстоятелства и параметри, които са
заложени в заявлението, в договора с „Газпром“. Взема се предвид и калоричността, която ще
бъде за следващото тримесечие. Затова нещата не са отделни, за да се правят отделни изводи.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-жо Тахир. Инж. Винаров, аз искам също да потвърдя, че в доклада са
отразени цените, по които „Булгаргаз“ ЕАД е купувал от „Газпром Експорт“ природния газ,
както количествата, така и цени за предшестващите месеци. На тази база, в съответствие с
прогнози, които се правят включително и от международни институции, се прави прогноза за
цената на природния газ за второто тримесечие, по която се произнасяме с решение. Ще се
произнесем на 31.03.2016 г. Колеги, има ли други, които желаят да вземат отношение по
първото открито заседание? Не виждам. Благодаря на представителите на „Булгаргаз“ ЕАД.
Благодаря на инж. Винаров за участието в днешното първо открито заседание. Искам да заявя,
че могат да се депозират писмени предложения до 28.03.2016 г., ако искате да се отрази
някакъв елемент, който е възникнал по отношение на ценообразуването. На 31.03.2016 г.
Комисията ще излезе с окончателно решение след закрито заседание.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„Булгаргаз“ ЕАД.
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:
1. Насрочва закрито заседание на 31.03.2016 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-15-20-13 от 11.03.2016 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване
на цени за II-ро тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ
на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-13/18.03.2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
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