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П Р О Т О К О Л 

 

№ 194 
  

София, 27.09.2016 година 

 
 

Днес, 27.09.2016 от 13:04 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, 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.  

 

„Булгаргаз“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-20-37/19.09.2016 г. и изпраща свой представител. На заседанието се яви: 

 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и 

корпоративни отношения“ 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-15-

20-37 от 10.09.2016 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени за IV 

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 № 192/19.09.2016 

г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Имаше обаждане от изпълнителния директор на “Булгаргаз“ ЕАД, г-н Николай 

Павлов, който е възпрепятстван да участва в заседанието, поради продължаващо в 

момента заседание на МС. 

 

Председателят запита представителя на „Булгаргаз” ЕАД запознат ли е с доклада 

и има ли забележки по него. 

 

И. Иванов: 

Внимателно се запознахме с доклада и по-конкретно с предложенията на 

работната група, които, естествено, ние не споделяме. От доклада на работната група 

става ясно, че същата не оспорва изходните данни, които са в основата на 

предложената от “Булгаргаз“ ЕАД цена. Независимо от това се предлага намаляване на 

тази цена с 3,68 лв./1000 nm
3
, като работната група се позовава на НРЦПГ и на ЗЕ. 
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“Булгаргаз“ ЕАД не приема посоченото в доклада, че с направената отрицателна 

корекция се цели спазването на принципите на ценовото регулиране. В случая считаме, 

че тези принципи се нарушават, тъй като не откриваме баланса между интересите на 

клиентите и тези на “Булгаргаз“ ЕАД при утвърдени губещи продажни цени на 

природния газ. Един от основните принципи на ЗЕ е цените да съответстват на 

разходите за доставка на природен газ, както и да осигуряват възвръщаемост на 

активите. 

При изчислена от “Булгаргаз“ ЕАД, съгласно изискванията на Наредбата, 

компонента от 5.85 лв./1000 nm
3
, чиято цел е да покрива оперативните разходи на 

дружеството и да осигурява минимална възвръщаемост, с предлаганата отрицателна 

корекция тя се намалява с повече от 64%. Тази сума е крайно недостатъчна за 

покриване на приетите от Комисията оперативни разходи на дружеството за ІV 

тримесечие и не съдържа каквато и да е възвръщаемост, което противоречи на 

нормативните изисквания на ЗЕ – цените да съответстват на разходите за дейността за 

доставка на природен газ и да осигуряват възвръщаемост на капитала. Известно е, че 

доставните цени на природен газ не съдържат разходи за доставка и начисления с цел 

формиране на печалба и единствен източник на това е размерът на компонентата, 

начислявана върху цената на входа на газопреносната мрежа.  

Писмено ние ще депозираме нашето възражение като очакваме същото да бъде 

взето под внимание при вземането на решение за утвърждаване на цена на природния 

газ за ІV тримесечие на тази година. 

  

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Иванов. В какъв срок Вие ще депозирате Вашето писмено 

възражение? Искам веднага да поясня, че както изисква процедурата, в последния ден 

(не по-късно) от настоящото тримесечие Комисията на закрито заседание трябва да 

излезе с решение за цената на природния газ. Последният ден е в петък, 30 септември. 

Преди това работната група, освен че трябва да се запознае с Вашето възражение, 

трябва да вземе отношение по претенциите на „Булгаргаз“ ЕАД, да изготви доклад въз 

основа на Вашето възражение и той да бъде предоставен за запознаване с него от 

страна на членовете на Комисията, което се прави два дни преди заседанието. Затова, 

ако Вие бихте могли в рамките на деня, тъй като считам, че това, което четете, е 

именно възражението, което ще депозирате, много Ви моля да го направите. 

 

И. Иванов: 

Да, ще го депозираме веднага, след като приключи заседанието. Това, което 

чухте, е част от нашето възражение. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Иванов, за разбирането. Обръщам се към работната група дали 

иска да вземе отношение в момента или като се запознае с възражението ще отрази 

писмено позицията си. 

 

Р. Тахир: 

След като се запознаем с възражението, ще отразим писмено позицията си. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителя на заявителя. 
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на 

„Булгаргаз“ ЕАД. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Иванов, благодаря Ви за участието в днешното заседание.  

Виждам, че се е записал за участие г-н О. Винаров. Г-н Винаров, ще Ви дам 

думата за 3 мин., но Вие като човек на точните науки, инженер сте, знаете, че правилата 

се създават, за да бъдат спазвани. Днешното заседание не е обществено обсъждане. 

Днешното заседание е открито заседание, на което се дава думата единствено на 

заявителите. Въпреки това, за да не считате, че специално искам да не бъде чуто това, 

което Вие заявявате, много моля в рамките на 3 мин. и да бъде по темата, която 

обсъждаме днес – цените на „Булгаргаз“ ЕАЗ за ІV тримесечие. 

 

О. Винаров: 

Благодаря, г-н председател. Аз трябва да съобщя и да обърна внимание върху 

факта, че близо 2 години няма обществено обсъждане, тъй като докладът винаги се 

представя на 10-то число на последния месец на предшестващото тримесечие. Вие 

провеждате това открито заседание почти в края на месеца и няма нито едно 

обществено обсъждане. Затова аз все пак Ви благодаря, че бяхте толерантен да кажа 

няколко приказки около това, защото винаги цената на природния газ се свързва с 

цената на топлинната и електрическата енергия, както и Вие във Вашето изказване го 

свързахте. На всички, които са компетентни, им е ясно това, че промяната на тази цена 

(нагоре или надолу) влияе върху цената на топлинната и електрическа енергия, 

произвеждана от високоефективни когенерации. Аз искам да съсредоточа вниманието 

върху това, че тук присъстват и журналисти, и върху това правилно Ваше изказване, 

което почива на следния факт: Че няма да се отрази в промяна на цената на топлинната 

енергия и няма да се отрази в промяна на цената на електрическата енергия в 

следващото тримесечие, но тук искам да вметна една Ваша резерва, един буфер, който 

всички го знаем и надявам се не е забравен, че когато се намали цената на природния 

газ с 23%, Вие заложихте в ценовия модел, в самото решение, че на 

топлофикационните дружества се намалява цената на природния газ на 15%. Те 

фактически си го изкупуват на 23%, обаче за тях остава една печалба, тази разлика, 

която им остава. Второ, както в Техническия университет и изследванията (тук не 

присъстват от „Топлофикация София“ ЕАД) е известно, че при когенерацията в 

„Топлофикация София“ ЕАД на централата е 83% ефективността, за себестойността 

участието на природния газ, а на крайните потребители, поради загуби в трасето, е 

70%. Ако умножим тези 70% по 23%, се получава, че 16,1% Вие следваше да намалите, 

а не знам дали сега ще го предприемете, цената на топлинната енергия на 

„Топлофикация София“ ЕАД, както и на останалите топлофикационни дружества. Вие 

намалихте цената с 8%. Сега това са едни резерви, които обосновават и Вашите 

изказвания, но не зная дали ще направите крачка да коригирате онова, което на 

предишното тримесечие беше направено. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, инж. Винаров, искам единствено да отбележа, че тогава когато, 

поради значително изменение на цената на природния газ, се извършва корекция в 

цената на топлинната и на високоефективната електрическа енергия, произведена по 

комбиниран начин, трябва да се отчита промяната в цената и на двете компоненти, 

защото отчитането само на едната създава невярно впечатление. Що се касае до 

ситуацията, в която сме в момента, по-скоро тя е съпоставима с това, което беше 
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направено в края на м. декември 2015 г., когато по изчисления „Булгаргаз“ ЕАД поиска 

и Комисията утвърди намаление на цената на природния газ с 2,3%. Тогава ние не 

отразихме това в промяна на цената на топлинната и на високоефективната 

електрическа енергия по причина, че законът дава възможност за коригиране на цените 

през 3 месеца, но при едно категорично условие – значително изменение на 

ценообразуващ елемент. Процентите, за които говорим (както тогава, така и сега), не 

влизат в категорията на значително изменение на ценообразуващия елемент. 

Благодаря за участието. 

 

 

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 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 30.09.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-15-20-37 от 19.09.2016 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за 

утвърждаване на цени за IV-то 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. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-37/19.09.2016 г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

.................................................                  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

 ................................................. 

  (Р. Осман) 

 

 ................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

 .................................................   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

         Р. ТОТКОВА 

 ................................................. 

  (Е. Харитонова) 
         


