ПРОТОКОЛ
№ 115
София, 25.06.2018 година
Днес, 25.06.2018 г. от 13:32 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 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-15-20-23/15.06.2018 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД;
 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 беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-522 от 12.06.2018
относно заявление с вх. № Е-15-20-23#1 от 08.06.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за
утвърждаване на цена за III тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик
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, Веселин Тодоров, Грета Дечева, Михаела Андреева,
Красимира Лазарова, Сирма Денчева, Ваня Василева, е приет с решение на КЕВР на
закрито заседание по т. 1 от протокол № 109/15.06.2018 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:
В съответствие с процедурата за подготовка на откритото заседание докладът беше
предоставен на заявителя „Булгаргаз” ЕАД в предвидения срок и в рамките на откритото
заседание се обръщам към представителите на „Булгаргаз” ЕАД. Г-н Павлов, моля Ви Вие или някой от другите двама представители на дружеството, да вземете отношение по
представения Ви доклад и заключенията в него.
Н. Павлов:
В „Булгаргаз” ЕАД разгледахме доклада на работната група доста детайлно. Какво
става ясно? Става ясно, че „Булгаргаз” ЕАД са сметнали правилно цената, която
предлагаме. В заключение виждам, че цената се коригира с размера на надвзетия приход
за 2017 г.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Точно така.
Н. Павлов:
Искам да внеса някои пояснения по отношение на надвзетия приход. Знаете, че
съгласно чл. 17 от Наредба №2 за регулиране на цените на природния газ, „Булгаргаз”
ЕАД ги образува въз основа на последно заявените прогнозни количества от крайни
снабдители и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, както Вие казахте преди
малко. И следвайки тези задължителни изисквания, тези цени се образуват въз основа на
разходите за доставка, изчислени на база последно заявени количества през следващия
период, които формират над 97% от общи разходи за съответния ценови период. И
съгласно ал. 12 от Наредбата при периодични изменения на цените при установяване на
разлика между прогнозни и отчетни разходи за доставка на вход на газопреносната мрежа
от предходни ценови периоди, цените могат да се изменят с тази разлика, както и в случая
е предложено от работната група. Това е така. „Булгаргаз” ЕАД въз основа на начина, по
който се образува цената, има надвзет приход от 13 млн. лв., но само искам да поясня как
се формира. Това са заявени количества, т.е. прогноза за направен разход, а отчетните
данни сочат съвсем различно. Ако заявят наши клиенти общо 100 единици, а ползват 80
единици, т.е. имаме надвзет приход от 20 единици, което всъщност е недействителен
приход, така да го кажа или на хартия. Близо 72% от ценовите периоди отчетните,
приетите от клиентите количества, са по-ниски от прогнозните. И по този начин се
формира един кух надвзет приход, с който КЕВР има право да коригира цените в
следващи ценови периоди, както и го прави в случая. Само да кажа на какво се дължи и
това. Тази разлика, освен в различното потребление спрямо заявеното, може да се дължи и
на форсмажори на големи предприятия, които са клиенти на „Булгаргаз” ЕАД. Само за ІІ
тримесечие на 2018 г. два от най-големите ни клиента изпаднаха във форсмажор, т.е.
имаха аварии. Говоря за двата торови заводи. И в този период те няма да консумират
природен газ, който е равен на около 70 млн. м3. Цифровото изражение е около 25 млн. лв.
Това ще бъде надвзет приход на „Булгаргаз” ЕАД. А всъщност, реално погледнато
паричният поток не го отразява. И в тази връзка ние на 28 май тази година, за да може да
се смята по-точно и да се избегнат влиянието на такива изменения, внесохме в КЕВР
предложение за изменение и допълнение на Наредбата за ценообразуването като тази
компонента трябва да отпадне като ценообразуващ елемент, защото формира един кух,
фалшив приход, който впоследствие се взима под внимание от Комисията при
ценообразуването и това влияе върху паричния поток на „Булгаргаз” ЕАД. Тези 70 млн. м3
и всички останали, които не довзимат количествата, които са заявили, естествено, ще
формират този приход и Вие след като го отрежете от цената, на нас ще ни отвори една
дупка в паричния поток, която ще ни постави в затруднено положение да доставяме
природния газ в страната. Ние сме го предвидили и това, готови сме за това, но в един
момент, когато се наслагат няколко тримесечия, може да не бъдем в състояние да
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изпълняваме лицензионните си задължения. А съгласно лицензията, издадена от КЕВР,
дружеството трябва да бъде финансово стабилно, за да може да осигурява непрекъсната
доставка на природен газ в страната. Така че този документ е входиран при Вас и аз се
надявам да се инициират такива дискусии и просто да отпадне като ценообразуващ
фактор. Иначе на всички е ясно и курсът на долар върви нагоре, да не говорим за
алтернативните на природния газ горива, които неизменно ще окажат влияние върху
цената на природния газ. Това е извън България, извън „Булгаргаз” ЕАД, извън
регулатора, така че това са реалности, с които наистина трябва да се съобразяваме.
Това е. Ако има някакви въпроси... Искам само още един въпрос да задам,
последен. В доклада на работната група не почетох дали има някакъв анализ направен какво влияние ще окаже върху паричния поток на „Булгаргаз” ЕАД отрицателната
корекция на тези 13 млн. лв. По наши сметки това означава, че „Булгаргаз” ЕАД за
следващото тримесечие ще продава с 30 лв./1000 м3 по-евтино, отколкото закупува
природния газ. Реално погледната, това са около 15, 17, 18 мил. лв. (в зависимост от
потреблението).
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Преди да дам думата на работната група, ако те искат да вземат отношение по
повод на Вашето изказване, искам да се обърна към залата. Въпреки че в процедурата на
откритото заседание се изслушва единствено заявителя, тъй като ние се намираме в
съкратена процедура, която е регламентирана в нормативните документи, аз все пак си
позволявам да дам думата и на представители на различни организации или в лично
качество, които са дошли на заседанието, като ще ги моля да си направят изказванията в
рамките на 3 мин.
Инж. О. Винаров:
За да се вместя в рамките, въпреки че представлявам няколко организации, съм
напечатал това искане, което е подписано от доста представители на организации и
граждани, по отношение на тази Ваша ценова политика. И за да не се повторят събитията
от януари и февруари 2013 г., при което, знаете се запали и почина във Варна, и бяха
окървавени протестите в София, причината за което е безотговорното увеличение на
цените от тогавашния председател на ДКЕВР Ангел Семерджиев, във връзка с което
министър-председателят Бойко Борисов заяви: „Закъснях да го уволня“, Ви
предупреждаваме, че този път да не закъснеете и отстраните Иван Иванов и да падне
правителството, което да предизвика парламентарна криза.
Основанията за отстраняването са следните: Ценовата му стратегия е непрекъснато
увеличение на цени на ток, парно, природен газ и вода без доказани основания.
Облагодетелстване на чуждестранни и местни монополи, като с цените им се осигуряват
баснословни печалби на гърба на бедстващите граждани. В България са най-високи
цените на тока, видно от приложената справка на Генерална дирекция „Енергетика“ при
ЕС, която Ви я представих, и публикацията на Евростат. В България цените на
електрическата енергия са по-високи от тези в Германия, Дания, Финландия и Норвегия.
Тук стандартът на покупателната способност е известен и това като се вземе предвид
същото излиза, че цените на природния газ са много по-високи от тези, които са в тези
страни, и ние сме водещи в това. Сигурно всички знаете какво е стандарт на покупателна
способност, какъвто не е като този в Германия, Дания, Швеция, а в България какъв е. Вие
заложихте на две последователни решения - увеличение на цените, като второто на 25
юни. Питам аз: Защо е тази съкратена процедура, когато ние не намерихме, редица
организации, в ЗЕ? Не съществува такава съкратена процедура. Докладът на „Булгаргаз”
ЕАД е от 08-ми, изготвен е на 12-ти от работната група. Защо не изпълнихте това наше
искане, което го публикуваха и медиите, на 14-ти ние да проведем това заседание и да има
14-дневен... тоест да се проведе обществено обсъждане, а не на тъмно сега да определите
цените и на тока, и на парното? Със заявените от „Булгаргаз” ЕАД със заявление от 08
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юни, с искане цената да бъде 427,12 лв./1000 м3, а в хъба в Баумгартен, Австрия, е 190
щатски долара или 315,40. Защо, след като ние представихме писмо на министърпредседателя, на министърката, и Вие бяхте с тях в Русия, не предоговорихте така, както
ЕК задължи пет държави, които за монополното действие на Газпром Експорт, да
предоговорите цените на природния газ да са по референтните цени на тези четири хъба, а
не да бъдат зависими от цената на петрола и неговите деривати? В писмото, което Вие
криете, на Газпром Експорт, касаещо прогноза до 2018 г., така както миналата година Ви
бяха дали прогноза за увеличение 12%, а тук КЕВР я увеличи 36%, се съобщава за цена от
203 щатски долара/1000 м3. Това е писмото на Газпром Експорт. То е водещо в случая. Те
казват, че тяхната прогноза е толкова. Или това са 337 лв./1000 м3. Къде са тези в тази
разлика? Освен това, в цената, която е определил 400,85 лв./1000 м3 регулаторът, липсва
цената за пренос 4,65 и цена за достъп..., което прави 427,96 лв./1000 м3. Фактически
Вашето искане е 427,12 лв./1000 м3. Решението за увеличение на цените се прави на
тъмно, което отбеляза и вестник Телеграф. Измисляте тази промяна за цените при
съкратена процедура без обществено обсъждане. Съдът един път се произнесе, Вие сте го
обжалвали, че всички решения трябва да имат обществено обсъждане. Това го повтарям.
Предложихме за 14-ти, Вие го отказахте. Към цените се прибавя такса „в полза на
обществото“ и много тайно одобрение на цени за достъп и пренос, при които след
прибавянето им, както и на цените за газоразпределителните междинни доставчици на
Овергаз, собственост на Сашо Дончев, цената на природния газ до дома на гражданите
достига баснословната сума от 1000 лв./1000 м3. Това е основната причина България да е
на последно място с газифициране, т.е. 2% абонати има в България. Не се счете
задължението за контрола на цените, Вие не зачетохте. Така например на 26 април до днес
няма отговор, камо ли санкция, за това, че Топлофикация надписа сметките за март на 450
хил. абонати с около 100 лв., някъде и повече, с което неправомерно прибра 45 млн. лв.
Също френският собственик концесионер Веолия на Софийска вода АД надписа...
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Чакайте, г-н Винаров, Вие присъствате на открито заседание, свързано с цената на
природния газ.
Инж. О. Винаров:
Последни две изречения. Изразявам на няколко неправителствени организации
становището. Две изречения имам още.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
То не е свързано с темата.
Инж. О. Винаров:
Вие ликвидирахте Консултативния съвет към бившия ДКЕВР и казахте, че те са се
саморазпуснали. Не изпълнихте и задължението си да изготвяте индивидуални договори,
за което е задължен от ЕК Министерството на енергетиката. Вие сте задължени. Това
изискват и европейските държавни директиви за електро и газоснабдяване с утвърждаване
на договори без неравноправни клаузи. Пример за такива индивидуални договори с
Топлофикация Сливен с ежемесечно отчитане без жалби и дела. Те имат печалба 7 млн.
лв., която е малка топлофикация, но е на печалба, а били са на загуба, след новата им
политика, а Топлофикация са на загуба 34 млн. лв.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря.
Инж. О. Винаров:
Тук Ви разпространих една таблица за цените.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да, имаме я. Аз няма да влизам, естествено, в дискусия с Вас, но като председател
на КЕВР искам да кажа две неща, за които ме споменахте и които са очевидни лъжи. Не
съм ходил в никаква Москва, за да водя преговори...
Инж. О. Винаров:
Не Вие, става дума за „Булгаргаз” ЕАД.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Не ме прекъсвайте, не Ви прекъснах.
Инж. О. Винаров:
Аз казах за „Булгаргаз” ЕАД.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Не ме прекъсвайте. Второ, че някакво писмо от Газпром се крие. Не сме
получавали писмо и оттам следва, че не можем и да го крием. Има ли друго изказване?
Ще имате думата малко по-късно, г-н Павлов. Не виждам друго изказване. По реда ще дам
думата на представителите на работната група, след това на моите колеги и след това, г-н
Павлов, ще отговорите в зависимост от това, кои ще се изкажат. Има ли желание за
отношение, което да се вземе от работната група, по направените изказвания от страна на
изпълнителния директор на „Булгаргаз” ЕАД и инж. Винаров?
А. Иванова:
Работната група чу внимателно изказването на г-н Павлов. Ние ще разчитаме да
получим и в писмен вид това становище, за да може да го преценим и представим в
проекта на решение на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Колеги, Вие имате ли желание да вземете думата? В такъв случай, г-н
Павлов, желаехте да вземете отношение по повод изказването на инж. Винаров.
Н. Павлов:
Доста абсурдни неща чух и редно е да взема думата и да ги опровергая, колкото и
нелепо да звучи, да разсеем някои съмнения. Първо, относно цената. Пред мен стои
графиката към вчерашна дата, говоря за най-ликвидните хъбове в Европа - Германия,
Австрия, Дания, Франция, Белгия, Холандия, Великобритания и Испания. В сравнение с
нашата цена всички са 20% отгоре. В Австрия към вчерашна дата, т.е. към днешна дата,
1000 м3 природен газ се търгуват за 277,70.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Евро.
Н. Павлов:
Долара.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Трябва да уточните в каква единица.
Н. Павлов:
Да, защото беше цитирана Австрия, специално Баумгартен. Сега за другите просто
Ви казвам, че разликата варира между 18%, 19%, 20% и стига до 26%, т.е. дори има над
5

301,66 долара. По отношение на това – кой е ходил в Москва, никой не е ходил от
„Булгаргаз” ЕАД и писмо не сме получавали. С това смятам темата за изчерпана. И още
един въпрос, който се засегна, за ангажиментите на Газпром. Аз мисля, че всички би
следвало да са обърнали внимание на пресконференцията, която даде г-жа Вестагър,
комисарят, и преследващия press release на ЕК, където много ясно е казано, че
изпълнението на ангажиментите ще започнат след влизането в сила на решението на ЕК.
Това го казах и на Вас, г-н Иванов, в телефонен разговор. Предстои то да бъде
съгласувано със страните за изготвяне на неконфиденциалната версия и тя да бъде
публикувана в официален вестник на ЕС. Тази сутрин, преди да тръгнем, видях - все още
не е публикувана, а Газпром се е задължил да инициира разговори, двустранни преговори
с клиентите, с контрагентите си в 10-седмичен срок.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Така е.
Н. Павлов:
Това искам просто да поясня.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви. Колеги, преди да закрия заседанието, искам да направя две важни
уточнения. Първо, че становища по доклада очакваме от заявителя до края на днешния
работен ден, до 17 ч., като се надявам, че това, което Вие казахте, ще го представите, тъй
като закритото заседание, което Комисията ще проведе, ще се състои в петък, 29 юни,
което е последният работен ден, за да влязат цените в сила от 01 юли. Вие разбирате, че
ако не се представи днес писмено становище, работната група няма физическата
възможност да отрази становището в мотивите към решението, да го раздаде на членовете
на Комисията и те да се запознаят, за да може в петък да проведем заседанието.
Н. Павлов:
Ще се постараем до края на деня да го внесем.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Точно това исках да чуя.
Н. Павлов:
Бих помолил евентуално за отсрочка утре 10 ч., най-късно. Надявам се да не
повлияе върху Вашата работа, защото все пак има няколко часа до края.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Аз все пак се надявам да можете да кроя на деня да го представите, за да могат да
работят членовете на работната група.
Уважаеми колеги, благодаря Ви за участието. Закривам заседанието.
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 29.06.2018 г. от 14.30 ч. за вземане на решение
относно заявление с вх. № Е-15-20-23#1 от 08.06.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за
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утвърждаване на цена за III тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик
продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към
газопреносната мрежа.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-23/15.06.2018 г. до „Булгаргаз”
ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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