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П Р О Т О К О Л 
 

София, 13.07.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на 

„Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2017-2026 г. 

 

Днес, 13.07.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, 

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, Валентин 

Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. 

Иванова -  и.д. директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-14/06.07.2017 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на енергетиката, „Булгартрансгаз” ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, 

Българска асоциация „Природен газ“ и Българска газова асоциация. 

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-жа Антония Мойнова – държавен експерт, дирекция „Енергийни проекти и 

международно сътрудничество“ в Министерство на енергетиката; 

 г-н Георги Гегов – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Стоян Киров – началник управление в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Ромен Кишкин – началник управление в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Валери Петров – началник управление в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Любомир Любенов – началник управление в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-жа Петя Иванова – главен специалист в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-жа Елена Гоцева – отговорник по съответствието в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Ивайло Мойнов – ръководител сектор в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Владимир Малинов – началник на управление в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Пламен Иванов – началник управление в „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-жа Гергана Генчева – юрисконсулт в „Булгаргаз“ ЕАД; 

 г-жа Катя Цанкова – главен експерт е „Булгаргаз“ ЕАД; 

 г-н Пламен Павлов – председател на Българската газова асоциация.   

 

Българска асоциация „Природен газ“ не изпраща свои представители.  
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Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

 

На интернет страницата на Комисията е публикуван доклад относно одобряване на 

Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2017-

2026г. 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

 В рамките на общественото обсъждане думата се дава на всички юридически, но и 

физически лица, които за заявили желание да изразят становище по представения документ. 

В този случай се касае за Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” 

ЕАД за периода 2017-2026 г. След това, при желание на представителите на 

„Булгартрансгаз” ЕАД, могат да вземат отношение, да отговорят или да дадат пояснение. 

Едновременно с това искам да отбележа, че всеки един от участниците в настоящето 

обществено обсъждане може да представи в предвидения по нормативните документи срок 

от 14 дни свое писмено становище, което ще бъде разгледано и по определен начин отразено  

(било чрез приемане, било чрез мотивирано отклоняване) в окончателния доклад, с който 

трябва да бъде взето решение от Комисията. Преминавам направо към представителите на 

„Булгаргаз“ ЕАД. Кой от Вас ще вземе думата? Желаете ли да изразите становище?  

   

 Гергана Генчева – юрисконсулт в „Булгаргаз“ ЕАД: 

 Не, няма да вземем думата.  

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Нямате специално становище, което да изразите. Тогава се обръщам към г-н Пламен 

Павлов, който е председател на Българска газова асоциация. 

 

Пламен Павлов – председател на Българска газова асоциация: 

Нищо, че е топло времето, но държах да взема участие в заседанието поради няколко 

причини, които считам, че трябва да ги поставим на Комисията и на националния оператор. 

Първата е, че Вие казахте, че ние сме дошли да вземем отношение. Ние бяхме поканени от 

Комисията, но ако ние не бяхме поканени, нямаше да разберем. Истина е, че трябва да 

следим сайта на Комисията и на оператора. Един такъв акт, какъвто е приемането на плана за 

десет години на националния оператор, би следвало да се осъществи, както е записано в 

Закона за енергетиката в чл. 81 - обсъждане със заинтересованите страни. Може би ние сме 

достатъчно малки, пренебрежително малки, но ние от Вас научаваме за десетгодишния план. 

Моята препоръка към колегите от „Булгартрансгаз” ЕАД е следващата година този план 

наистина да се предшества от едно обсъждане, защото има какво да се чуе и от 

заинтересованите в сектора. Наистина считам, че Комисията трябва да проконтролира 

доколко е спазена нормата на закона с един такъв процес. Ще направя един мост със 

следващата ми позиция, но много моля да не бъда разбран неправилно, че имаме някакво 

намерение да изострим отношенията ни с оператора. Както едно газоразпределително 

предприятие за всеки един от своите обекти идва в тази зала и започва да защитава бизнес 

план с финансов модел, така според нас и националният оператор трябва да аргументира 

защо в развитието на газоразпределителната мрежа са заложени определени трасета. На мен 

ми е непонятно по какъв начин се реши за Банско или за останалите -  за Пирдоп и за Хисаря, 

ако се приложи метод за норма на възвръщаемост. Ако има някаква друга причина – 
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политическа, тогава би трябвало да изградим газопровод до Видин, до Лом, до тези, които са 

изостанали и енергийно изолирани райони. Тук е ясно. Причината е лобистки въздействия на 

определени субекти. Аз освен представител на Българската газова асоциация съм и 

управител на две дружества, в чиито територии идват тези газопроводи. Единият е в Пирдоп, 

другият е в Карлово. С нас не е воден разговор. От нас не е изискана информация, а колкото 

и тя да е незначителна, би била полезна, защото вече пета година ние развиваме 

газоразпределението в Карлово. В плана се залага да се отиде с газопровод до Сопот. Чисто 

географски. Има едно място, където Средна гора почти се стапя. Това е трасето за град Баня. 

Нямаме представа кой го проектира и как се работи. Не искам да ангажирам вниманието на 

цялата Комисия и на колегите от „Булгартрансгаз” ЕАД, но според нас задължително един 

такъв материал (той е достатъчно сериозен и е въпрос за развитието на сектора) трябва да 

бъде обсъждан със заинтересованите лица. Още един път искам да подчертая, че ние сме 

заинтересовани особено сега, когато държавата и Европейската комисия ни поставят 

задачата да развиваме газификацията на битовите потребители. Ние сме заинтересовани 

секторът да бъде в някаква кондиция. Последното, на което искам да обърна внимание. И 

друг път сме го казвали. Не е тайна, но в момента в страната се доставя газ без да бъде 

отчетен от средствата за търговско измерване на компресорните станции на автомобилно 

зареждане. Мога да дам хиляди примери. Не искам да бъда разследващ орган. По чисто 

логически път, този газ няма откъде да дойде отвън. Той идва от системата. За нас 

категорично трябва да бъде ясно, че докато не се въведе измерване във всички точки на 

оператора, докато тези точки не бъдат свързани с Агенция „Митници“ и с НАП, докато 

количествата на природния газ, които са за собствени нужди, се отчитат по разходна норма, 

това ще захранва такива действия и ще изкривява сектора. В един разговор ме попитаха защо 

не си гледам в нашето канче, а се меся в канчето на другите. Да, но това изкривява сектора. 

Да не говорим за другите последствия: ДДС-та, акцизи и т.н. Считам, че колегите от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД наистина трябва в своята програма да планират мероприятия за 

измерване на всички входни и изходни точки, като започнем от вход в страната до „Чирен“, 

до всяка компресорна станция. Това трябва да бъде основа на баланса, а не балансът да се 

гради на база разходна норма. Иначе остава горчивото усещане, че нещо не е наред. Ние в 

никакъв случай не искаме да кажем, че това е някаква организирана система, но заявявам, че 

това изкривява пазара.  

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Благодаря, г-н Павлов. След като дам думата и на останалите участници, от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД може да вземат отношение по Вашето изказване. Най-напред ще 

попитам г-жа Антония Мойнова дали желае да вземе думата, или просто иска да изслуша 

разискванията. Заповядайте, г-жо Мойнова. Ще Ви представя за протокола: държавен 

експерт, дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ в Министерство на 

енергетиката. 

 

Антония Мойнова – държавен експерт, дирекция „Енергийни проекти и 

международно сътрудничество“ в Министерство на енергетиката: 

Не, нямам какво да кажа.  

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Няма да направите изказване. Видях, че в залата влезе и г-жа Катя Новакова. Не знам 

дали е като представител на Българска асоциация „Природен газ“.  

 

Катя Новакова: 

Аз вече не съм представител на Българска асоциация „Природен газ“. Присъствам 
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само като слушател.  

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Благодаря. Не желаете думата да се изказвате?  

 

Катя Новакова: 

Не.  

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Тогава се обръщам към залата. Има ли някой, който да желае думата, за да изкаже 

свое становище. Ако не, обръщам се към представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Желаете ли да вземете отношение по повод изказването на г-н Пламен Павлов? 

 

Георги Гегов – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Благодаря на цялата Комисия за времето, което сте отделили да ни изслушате. 

Благодаря Ви за конструктивния подход. По отношение на забележките, които г-н Павлов ни 

направи, аз ще помоля г-н Пламен Иванов – началник на нашата техническа експлоатация да 

аргументира начините на измерване и планираните от нас дейности в този смисъл, за да 

влезем в процес на дискусия.  

 

Владимир Малинов – началник на управление в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Аз само две думи ще кажа преди това, за да отговоря на г-н Павлов. „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, като национално отговорен газопреносен оператор, е подложил Десетгодишния план за 

развитие на мрежите на обществено обсъждане. Както всяка една година, той е публикуван 

на нашата интернет страница. В момента проверих съобщението. От началото на месец 

април е и сме дали триседмичен срок в който всички заинтересовани страни да могат да 

дадат своите препоръки, предложения или съответни корекции по десетгодишния план. Това, 

което искам да уведомя Комисията е, че в този срок не са постъпили никакви предложения в 

тази посока. Мисля, че от гледна точка на процедурата ние сме я спазили.  

 

Пламен Павлов – председател на Българска газова асоциация: 

Извинявам се, но нали разбирате, че Вие също не сте погледнали нашия сайт… 

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Г-н Павлов… 

 

Пламен Павлов – председател на Българска газова асоциация: 

Извинявам се. 

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Нека първо да Ви отговорят, защото не само този въпрос формулирахте. След това ще 

Ви дам думата за съвсем кратка реплика, ако желаете.  

 

Пламен Иванов – началник управление в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Г-н Малинов отговори на първия въпрос, който постави г-н Пламен Павлов. Вторият 

беше относно измерването на разхода на входно-изходните точки на системата. Абсолютно 

не е вярно, че няма уреди. На всяка входно-изходна точка на системата имаме средства за 

измерване. Това са трансгранични точки за които имаме оперативни споразумения, 

подписани със съседните оператори. В тях има анекси, които се отнасят до измерването на 

количествата природен газ, качеството на природния газ и на изходните точки на системата, 
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включително на „Чирен“. Относно това, че разходът за технологични нужди се определя по 

разходна норма. Това също не е вярно. Горивният газ, газът за подгряване на 

газорегулиращите станции, газът за технологични нужди на компресорните станции се 

измерва. Тъй като сме данъчно задължено лице и плащаме акциз за моторно гориво, там сме 

поставили и съгласно наредбата на митниците необходимите средства, които са пломбирани 

от Агенция „Митници“ и подлежат на контрол. Това мога да отговоря по отношение на 

изследването на природния газ на входно-изходните точки на системата, както и поставените 

средства за контрол от Агенция „Митници“ на акцизното гориво.  

 

  Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Благодаря Ви. Други изказвания има ли от залата? Ако няма – съвсем кратка реплика 

от г-н Павлов. Вие искате нещо да кажете, но няма да има дискусия.  

 

Пламен Павлов – председател на Българска газова асоциация: 

В никакъв случай няма да ангажирам вниманието на всички. Казах за сайта, че не 

винаги успяваме да гледаме на всички сайтове. Това просто е добре да бъде с една покана, 

както ние получихме от уважаемата Комисията покана за днес, но да приключим с това. 

Въпросът ми, г-н Иванов, е дали действително има свързаност между точките за 

потребление, за получаване на газа за стопански нужди на „Булгартрансгаз“ ЕАД с Агенция 

„Митници“ и означава ли, че се извършва пълен баланс в системата? Ако това е така, тогава 

в нашата система отнякъде идва газ, който може би възниква при нас. Има излишен газ в 

момента в цялата страна. Аз не искам да занимавам всички, но аз лично имам доказателства 

и знам за какво мога да бъда полезен с една такава информация да се направят разследвания. 

Ние не сме разследващ орган. Просто ние Ви информираме, господа. Ако искате се 

съобразете, ако искате недейте. Нямаме намерение да Ви дразним или да Ви предизвикваме. 

Наистина сме с намерение да помогнем.   

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Нещо като дуплика имате ли, защото имаше конкретен въпрос?  

 

Пламен Иванов – началник управление в „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Аз не мога да разбера този въпрос. Казва, че за технологични нужди ние го купуваме. 

Правили сме процедури, които са съгласно Закона за обществените поръчки. 

 

 Доц. д-р. И. Н. Иванов:   

Колеги, преди да закрия общественото обсъждане отново казвам, както на Вас г-н 

Павлов, така и на всеки друг, който желае да изрази становище по Десетгодишния план за 

развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД, че може да го направи в 14-дневен срок 

преди Комисията да се произнесе с решение. Обявявам, че закритото заседание, на което 

Комисията ще се произнесе, ще се проведе на 01.08.2017 г. Това ще бъде заседанието, на 

което Комисията ще се произнесе с решение по Десетгодишния план за развитие на мрежите 

на „Булгартрансгаз” ЕАД. Благодаря на всички участници в общественото обсъждане.  

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри в 10:18 ч. общественото обсъждане, като напомни за 

14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания 

проект на решене. 

На 01.08.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решение относно 

доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на 

„Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2017-2026 г. 
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Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-14/06.07.2017 г. до Министерство на 

енергетиката, „Булгартрансгаз” ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен 

газ“ и Българска газова асоциация.  
 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


