ПРОТОКОЛ
№ 107
София, 25.06.2019 година

Днес, 25.06.2019 г. от 10:00 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 Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“,
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-15-20-19/17.05.2019 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с
природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД;
 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт на „Булгаргаз” ЕАД.


На откритото заседание присъства:
г-н Огнян Винаров – представител на „Граждански контрол“ и ДНЕС.

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-331 от 12.06.2019 г.
относно заявление с вх. № Е-15-20-19#1 от 10.06.2019 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за III тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик ще
продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към
газопреносната мрежа.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Красимира Лазарова, Сирма Денчева,
Ваня Василева, Емилия Тренева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1
от Протокол № 100/17.06.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към Вас, колеги от „Булгаргаз” ЕАД, като упълномощени
представители на дружеството, да изразите отношение към изготвения и предоставен
доклад.
Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с
природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД:
Внимателно се запознахме с доклада на работната група. Нямаме забележки по
доклада. Същият обективно отразява информацията, съдържаща се към приложените в
заявлението документи и справки.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви за това становище. Други желаещи да вземат думата? Заповядайте,
инж. Винаров. Заседанието е открито, но Вие знаете, че го провеждаме в режим на
обществено обсъждане.
Огнян Винаров – представител на „Граждански контрол“ и ДНЕС:
Изготвили сме едно възражение. В резюме ще Ви кажа следното. Това, което е
искането на „Булгаргаз” ЕАД - с под 1% намаление на цената на природния газ, е просто
несериозно и е подигравка с гражданите и бизнеса в България. Аз съм и член на
браншовите организации, управлението на Стопанска камара, Търговско-промишлена
палата. Поставихме пред министър-председателя на среща това състояние, до което Вие,
заедно с Теменужка Петкова, докарахте Българска енергийна борса. Сега вървите по
същия път и за цената на природния газ. Съобщавам официалните данни: цената на
природния газ на 19.06.2018 г. е 75 долара на барел. Тогава най-много увеличихте. На
03.10.2018 г. е 85. Спадна на 52 до 25 декември. Сега трайно се движи и е 60 долара за
барел. Това са 30% намаление на цената на петрола и петролните продукти, на база на
които е договорът на „Газекспорт“ (Русия) с „Булгаргаз” ЕАД. Следователно сега следва
Вие да намалите цената на природния газ с най-малко 20%, когато тези данни са
официални. Ще ги имате към документацията, която сме приложили. Трябва да Ви
съобщя, че Вие увеличавате с другото решение, понеже това е свързано и с продажбата…
както и Петър Илиев, изпълнителният директор на НЕК, неслучайно си подаде оставката
заради липсата на капацитет и недостатъчни количества на Българската енергийна борса.
Давате възможност и лансирате със своите решения един от играчите на Българската
енергийна борса. Това е г-н Ковачки. Хубаво е този документ да го анализирате и да
видите на кого изкупува и на кого продава той ток: на метрополитена, на БДЖ
„Пътнически превози“, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Агенция
„Митници“, Министерски съвет и Български спортен тотализатор. От „Топлофикация
София“ изкупува на база на цените, които Вие сте дали и ще дадете: по 71 лв./МВтч, а я
препродава на борсата по 89 лв./МВтч. Така софийската топлофикация губи 20 млн.
годишно, защото му плаща и 3 млн. комисионни за тази услуга. С това приключвам. Вие
трябва да анализирате всичко това, което Ви представям и ще бъде входирано.
Същевременно ще бъде представено и на Апелативната специализирана прокуратура,
където Ви разследват за тези действия. Трябва да Ви съобщя, че е предложено на
Народното събрание Вашето преждевременно прекратяване на мандата - заради този хаос
в топлоенергетиката, електроенергетиката, газоенергетиката, водите и водоснабдяването.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Само по темата, която е обект на откритото заседание. Искам да отбележа, понеже
Вие цитирате конкретни данни за цена на природен газ за определен ден, че всъщност ние
не определяме цената на природния газ. Ние утвърждаваме цената на природния газ доколкото проверяваме дали заявителят „Булгаргаз” ЕАД е спазил формулата и всички
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елементи от нея, по която продава природния газ от „Газпром експорт“ на „Булгаргаз”
ЕАД. Тази формула изисква отчитане на цените на петролните деривати мазут и газьол в
един деветмесечен предшестващ период, както и отчитане на калоричността и на курса на
българския лев спрямо долара. Ако във формулата, която е представена, имаше
отклонение, нашите експерти щяха да се произнесат. От друга страна - чухте, че от страна
на заявителя „Булгаргаз” ЕАД се приема, че напълно професионално работната група на
Комисията за енергийно и водно регулиране е изготвила своя доклад. Обръщам се към
представителите на „Булгаргаз” ЕАД. Бихте ли желали да вземете отношение по повод
изказването на инж. Винаров?
Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с
природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД:
Бих могъл да кажа само, че предложената от нас цена е образувана при спазване на
нормативните изисквания, както и на договора. Нямаме никакви опасения по отношение
на предложената от нас цена и дали са спазени нормативните изисквания, или не. Това се
потвърждава и от доклада на работната група.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към работната група. Има ли някакви нови данни, факти и
обстоятелства, които трябва да бъдат отчетени в последващото наше решение?
А. Иванова:
Благодаря. След изготвяне на доклада и разглеждането му от Комисията не са
настъпили нови факти и обстоятелства. Ние очакваме до края на деня, ако има становища,
да ги получим, за да можем да изготвим окончателния проект на решение на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В такъв случай, тъй като няма други изказвания, преди да закрия заседанието,
искам да отбележа два важни срока. Първо, срокът за представяне на писмени становища
в Комисията за енергийно и водно регулиране изтича днес (25.06.2019 г.): в 17:00 часа.
Заявителят е известен предварително за този срок и се надявам, че ще го спази. Това важи
и за всички други писмени становища. Разбрахме, че и инж. Винаров ще депозира
писмено становище в деловодството на Комисията. Закритото заседание, на което
Комисията ще се произнесе с решение относно заявлението на „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за III тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик ще
продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към
газопреносната мрежа, ще се проведе на 28.06.2019 г. от 10:00 ч. След това ще бъде
известен както заявителят, така и обществеността за решението на Комисията за
енергийно и водно регулиране.
Благодаря Ви 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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 28.06.2019 г. от 10:00 ч. за вземане на решение
относно утвърждаване на цена за III тримесечие на 2019 г., по която общественият
доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени
към газопреносната мрежа.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-19/17.06.2019 г. до „Булгаргаз”
ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(А. Йорданов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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