
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 02 988 24 98,02 935 96 13, факс:02 988 87 82 

 

П Р О Т О К О Л 

 
София, 20.09.2013 г. 

 

от проведен Консултативен Съвет 

 

 

Днес, 20.09.2013 г. от 10:00 ч. в сградата на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР, Комисията) се проведе заседание на Консултативния съвет към ДКЕВР, 

ръководен от председателя на ДКЕВР Анжела Тонева при следния дневен ред: 

 

1. Обсъждане на прогнозните цени на природния газ за ІV
–то 

тримесечие на 2013 г. 

при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиенти, 

присъединени към газопреносната мрежа; 

2. Разни. 

 

На заседанието присъстваха членовете на ДКЕВР - Димитър Димитров, Милена 

Миланова, Еленко Божков, Илиан Б. Илиев, Илиан Хр. Илиев и Главен секретар – 

Емилия Савева. 

На заседанието присъстваха директорът на дирекция „РИК – Природен газ” и 

експерти от ДКЕВР. 

 

С писмо изх. №Е-04-00-1005/18.09.2013 г. на ДКЕВР са поканени представителите на 

организации, които са членове на Консултативния Съвет – КНСБ, КТ „Подкрепа”, 

Българска стопанска камара, БСЧП „Възраждане”, КРИБ, БТПП, БФИЕК, Асоциация на 

индустриалния капитал в България и ГД „Днес” на заседание за обсъждане на прогнозните 

цени на природния газ за ІV
-то

 тримесечие на 2013 г. 

С писмо изх. №О-03-00-2/18.09.2013 г. на ДКЕВР са поканени да присъстват на 

заседанието на Консултативния съвет представители на Министерски съвет, Министерство 

на икономиката и енергетиката, Министерство на финансите, Министерство на труда и 

социалните грижи, Българска асоциация за природен газ, Асоциация на топлофикационни 

дружества в България и Български енергиен холдинг. 

С писмо изх. №E-15-20-36/18.09.2013 г. на ДКЕВР са поканени представители на 

„Булгаргаз” ЕАД да присъстват на заседанието на Консултативния съвет. 

 

А. Тонева: 

Добре дошли на всички! 

Това е заседанието на Консултативния съвет по повод заявлението на Булгаргаз за 

цени на природния газ за ІV
–то 

тримесечие на 2013 г. 

От поканените 17 организации и министерства на заседанието на Консултативния 

съвет присъстват: 

 Александър Петров – „Булгаргаз” ЕАД; 

 Иван Иванов – „Булгаргаз” ЕАД; 

 Николай Казаков – БСЧП „Възраждане”; 

 Георги Христов – ГД „ДНЕС”; 

 Константин Кадев – БЕХ; 

 Ваньо Славейков – БЕХ; 
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 Александър Давидов – МИЕ; 

 Минко Пейковски – БАПГ; 

 Диана Трифонова – БАПГ. 

 

Работната група, която е прегледала заявлението и съставила доклада е тук. Ще помоля с 

няколко думи г-н Шошков да представи данните от доклада. Докладът е с цялата 

информация така, както сме го разглеждали на закрито заседание. 

М. Шошков: 

На 10-ти този месец „Булгаргаз” ЕАД е подало заявление за утвърждаване на цените 

на природния газ за ІV
–то 

тримесечие на 2013 г. Работната група поиска допълнителна 

информация от дружеството, която е представена в съответните срокове. Тази информация 

касае количествата от внос по договор, местен добив и от Чирен, цените на алтернативните 

горива и другите компоненти, които се изискват за определянето на цените на природния 

газ. Работната група счита, че Общественият доставчик е представил коректните данни за 

формирането на цената на природния газ за ІV
–то 

тримесечие на тази година. С подаденото 

заявление Булгаргаз представя за утвърждаване на цена на природен газ за ІV
–то

 тримесечие 

на 2013 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители в размер на 630 

лв./1000 м³ без ДДС, която включва и компонента за дейността „обществена доставка” в 

размер на 1,7939% за 1000 м³, както и корекцията съгласно чл.17, ал. 12 от Наредбата в 

размер на 8,78 лв. за 1000 м³. Представената информация за количествата от внос е 651 900 

хил. м³, местен добив 35 млн. м³ и добива от Чирен ще бъде 72 млн. м³. Определеният 

валутен курс на БНБ е 1,48256 лв. за един щатски долар за период от 90 дни, считано от 

юни месец до август. За анализа може да коментират колегите от работната група. 

А. Тонева: 

Това ли е г-н Шошков? Да. Давам думата на Боян Наумов. 

Б. Наумов: 
Дружеството е представило изисканата информация от работната група. 

Предложената от дружеството норма на възвращаемост за дейността „обществена доставка” 

е в размер на 8,87%, изчислена съгласно формулата по чл. 13, ал. 2 от Наредбата. Нормата 

на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане е 10%, а нормата на 

възвръщаемост на привлечения капитал е 7,5%. След направена справка с БНБ лихвените 

проценти и обеми по дългосрочните кредити за месец август 2013 г. са в размер на 8,54%. 

Затова работната група счита за целесъобразно и икономически обосновано да бъде 

призната нормата на възвръщаемост на капитала в размер на 8,87%. Цената на природния 

газ не се променя спрямо предходното тримесечие. 

А. Тонева: 

Цената не се променя и цената, предложена от работната група пред комисията е 

същата, която е предложена от Булгаргаз. Представителите на дружеството са тук и може да 

задавате въпроси и да проведем дискусия по всеки от ценообразуващите елементи. 

Започваме с Българския съюз на частните предприемачи „Възраждане” г-н Николай 

Казаков. 

Н. Казаков: 

Аз нямам въпроси. Докладът беше изчерпателен. Аз съм се запознал с него и нямам 

въпроси. 

А. Тонева: 

Давам думата на г-н Христов от Гражданско движение „ДНЕС”. 

Г. Христов: 

Имам някои дребни бележки, които нямат съществен характер и няма да доведат до 

някакви изменения на това, което е посочено в доклада, поради което поддържаме проекта 
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за решение. Подкрепяме тази стабилност, която се фиксира през третото тримесечие. Ще 

видим как ще се отрази върху субектите от топлофикационните сектор тази стабилност. 

А. Тонева: 

Какво имате предвид? Цената е същата, тя не се променя и е отразена в цената на 

топлинната енергия. 

Давам думата на представителите на Българска асоциация за природен газ - Диана 

Трифонова и Минко Пейковски. 

М. Пейковски: 

След запознаването с доклада от асоциацията също нямаме въпроси за определянето 

на цената на природния газ. 

А. Тонева: 

Давам думата на представителите на БЕХ. 

К. Кадев: 

От БЕХ сме запознати с представения доклад, изготвен от работната група за 

утвърждаване на цената на природния газ за четвърто тримесечие на 2013 г. Считаме, че 

така представения доклад отразява икономическите реалности. Предложената цена за 

утвърждаване е икономически обоснована и нямаме принципни възражения по така 

предложения подход на ценообразуване. В допълнение искам да кажа, че сме 

удовлетворени от представената опция в доклада, която предоставя възможност за частично 

възстановяване на недовзетия приход, който е генериран от дъщерното дружество за 

предходни ценови периоди, което е в размер на 8,78 лв. По този начин ще бъде 

предоставена глътка въздух на дъщерното дружество. Ще се подобри неговата ликвидност 

и по този начин дружеството ще може да посреща текущите си задължения. От друга страна 

ще се създадат благоприятни условия за осъществяване на лицензионната му дейност. 

А. Тонева: 
Давам думата на г-н Ал. Давидов от МИЕ. 

А. Давидов: 

Министерство на икономиката и енергетиката подкрепя така предложения доклад за 

цените. Докладът на Булгаргаз е изпратен в министерството, запознали сме се с него и 

напълно подкрепяме колегите. 

А. Тонева: 

Разбирам, че всичко е изяснено по доклада. 

Давам думата на представителите на Булгаргаз, ако искат да допълнят нещо и ако е 

възможно да дадат някаква прогноза за следващото тримесечие. 

Ал. Петров: 

Няма какво да допълним нещо. Евентуално бихме могли да повторим това, което 

казахме на предишното обсъждане при запазване на сегашните параметри, ако няма големи 

отклонения бихме могли да запазим същата цена и да я предложим за първото тримесечие 

на следващата година. 

А. Тонева: 

Наистина би била потвърдена стабилността тогава. Цената, която оказва влияние 

върху целия енергиен сектор. 

От членовете на комисията иска ли някой да допълни нещо? 

Д. Димитров: 

Съвсем накратко по темата. Аз благодарих по време на закритото заседание на 

работната група за добре свършената работа и добре свършения анализ в кореспонденцията с 

дружеството, което е подало заявлението. Цената наистина отговоря на действителните 

обстоятелства в икономическото и финансовото състояние на дружеството. Само искам да 

допълня, че за кой пореден път се появяват суми, свързани с недовзети приходи. Ние 

предлагаме инициативност от страна на дружеството и от наша страна на комисията да 

направим работна група да уточним тези недовзети приходи по методика, която се работи от 
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тази година. Това за мен е изключително важно, за да може да има яснота в параметрите в 

обозримо бъдеще какво се случва. 

А. Тонева: 

Наистина, това го решихме на заседание, ще се направи една работна група и ще 

уточним параметрите по начин, по който да няма разлики в начина по който се изчислява 

недовзетия приход от Булгаргаз и от нашите експерти.  

 

Благодаря ви за отношението и благодаря за това, че бяхте тук. 

 

Ще се проведе открито заседание на 24.09.2013 г. за цените на природния газ за ІV
-то

 

тримесечие на 2013 г. 

 

Благодаря на всички и успешен ден! 


