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П Р О Т О К О Л 

 

№ 253 
 

София, 20.12.2018 година 
 

Днес, 20.12.2018 г. от 10:03 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, 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-15-20-44/14.12.2018 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-1095 от 12.12.2018 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-44#2 от 10.12.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за 

утвърждаване на цена за I тримесечие на 2019 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, Грета Дечева, Михаела Андреева, Веселин Тодоров, Боян Наумов, Диана 

Николкова, Ваня Василева и Емилия Тренева, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 1 от протокол № 246/14.12.2018 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В процедурата на откритото заседание думата се дава на представителите на 

дружеството заявител. Г-н Павлов, обръщам се към Вас. Моля, изразете отношение към 

изготвения и предоставения Ви в съответния срок доклад на работната група на КЕВР. 

 

Н. Павлов: 
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В „Булгаргаз” ЕАД разгледахме доклада, изготвен от работната група. Бих казал, че 

докладът отразява обективно всички данни. Нямаме забележки и се надявам 

предложението да бъде прието. 

По отношение на цените на природния газ за следващото тримесечие, виждаме 

какво се случва на петролните пазари. Има определено стабилизиране на алтернативните 

на природния газ горива – мазут и газьол. Ако се запази тенденцията, голяма е 

вероятността следващото тримесечие, говоря от април месец, дори да има и намаление на 

цената на природния газ. 

Това е, което искам да кажа. Желая на всички весели Коледни празници. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Павлов. Колеги, чухте от страна на заявителя „Булгаргаз” ЕАД – 

няма забележки към изготвения доклад. Тъй като се движим по законово разписаната 

процедура, която обаче не предвижда в този случай провеждане на обществено 

обсъждане, давам думата на други участници в днешното заседание, ако те пожелаят. 

Заповядайте. Инж. Винаров има думата. 

 

Инж. О. Винаров: 

Това, което каза изпълнителният директор на „Булгаргаз” ЕАД, е само 

правдоподобно, но с едно тримесечие по-назад цените вече са стабилизирани и те са по-

ниски. Това, което е написано в обосновката им, че за ІV тримесечие цените са 

формирани, доставните цени, и със следващото, първо, ще бъдат с около 5% по-високи от 

осреднените за същия период. Това не става въз основа на такива общи прогнози, а става 

така, както е записано в договора с Газпром Експорт, а именно - цените на дериватите на 

петрола 9 месеца върнати назад. За съжаление, същият текст се повтаря и в 

проекторешението на КЕВР. Това нещо е невъзможно и е противно, тъй като Вие не 

присъствахте в Парламента на подкомисията ... заседанието. Там се анализираха цените и 

какво показва това? За девет месеца назад. За годината КЕВР е увеличила цената с 27,3 и 

като прибавим тези още 3,51, стават 30,51. Обаче това... г-н Иванов в Парламента каза, че 

е търговска тайна. А тези данни за цената на петрола на барел са публични, както и за 

цената на дериватите, от които се формира цената в договора. А те са както следва: Първо, 

увеличението от 01 ноември с около 14% трябва да е 7%, защото цената за барел с 9 

месеца назад се е увеличила със 7%. От 69 щатски долара/барел на 74. Тук са 

извлеченията месец по месец, това което трябваше да направите и „Булгаргаз” ЕАД, и 

КЕВР. В доклада на стр. 2 се споменава, че цените на алтернативните горива ще се 

увеличат с около 5% по-високи за І тримесечие, без да се излагат тези данни от фактурите 

за 9 месеца назад спрямо 01.01.2019 г., което е според договора с Газпром Експорт. Няма 

никакви данни за енергийната ефективност на газа. По договора е 8 150, а пък за този път.. 

предишно тримесечие, четвърто, което сме, бяхте сложили една цифра от 14 до 17 г. - 

9 200 – 9 300, а пък сега и такава цифра не се споменава. Това е елемент от ценообразуващ 

елемент. Енергийната ефективност на природния газ. И вече 10 г. Вие цените се обявяват 

както и разходомерите, които се поставят, са свързани с количеството природен газ и 

неговата ефективност. А сега се обявяват в лева/MWh с цел заблуждение и трудности за 

сравняване с цената от предишните три месеца. Защо сега, когато давате таблици и цени, и 

гражданите, и бизнеса знаеха каква е цената на 1000 м
3
, а сега я давате в MWh? В 

действителност природният газ се продава за евро/GJ. Това обяви, че 400 млн. е купил 

преди около 3 години Сашо Дончев в Парламента и същевременно неговият договор е 

долари/GJ. Не може Вие, след като има стандарт на покупателна способност и директива и 

аз съм Ви я... за пореден път представил, в която се казва, че природният газ се продава в 

евро ... долари или местна валута се ... най-висока е в България 26,9 с коефициента на 

покупателна способност. Тоя документ важи за всички търговци за цяла Европа, а и от 

Америка. Не може да измисляте Вие нови измерителни единици. Това е цената, по която 

се продава природният газ - долари/GJ. Защото в GJ се съдържа и този елемент за 

енергийната ефективност. Както въглищата имат различни цени – дали за лигнитни, дали 

за кафяви и дали за други, цената е на тон, обаче се знае тяхната енергийна ефективност. 

И прилагам цени от публикация на Евростат с включени данъци и такси. Освен това, 
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какво е това да продължавате без данъци и такси, за да няма сравняемост? Данъците и 

таксите ... и министърът на финансите Ви написа, че няма в Закона за ДДС специален 

текст, с който Вие се освобождавате от ДДС. И предлагам Ви това мое предложение за 

цените още в Парламента се обсъждаше, и този документ на Евростат, по който ето как за 

цените на природния газ за домакинства с включени данъци и такси... в национална 

валута, в евро и с включен стандарта за покупателна способност, защото една е 

покупателната способност в България, друга е във Франция, трета е в Германия и затова, 

за да има изравняване, този стандарт за покупателна способност цената се умножава 

накрая и се сравнява. Тук има и за 28, за 30 страни даже, същото е и цената за 

домакинства на електрическата енергия с включени данъци и такси. Моля, съобразете се с 

това как се продава природният газ, а освен това Вие за ІV тримесечие, вместо цената да е 

7% увеличението, което и в телевизията обяви председателят на БСП, че тогава сте 

обещали, аз това не съм го чул и видял, че ще бъде 7%, а сте увеличили с 14%. Доказах Ви 

тук, че от 69 до 74 щатски долара/барел по месеци означава 7% увеличение. И 

следователно, тъй като за І тримесечие са 9 месеца цените назад, 74,33 долара/барел е за 9 

месеца назад, а за 01 януари 9 месеца назад е 74,34 цента, за един цент, умножен по 

цената, не съм го изчислил, нямате основание да увеличите природния газ и освен това да 

закопаете топлофикациите, което сам го казвате, че е несправедливо, тъй като на входа те 

ще купуват по тази цена природния газ, а на изхода няма да е включено тази нова цена за 

крайните клиенти – дали са бизнес клиенти, дали са граждани... не знам в кой текст и къде 

е записано в ЗЕ или във Вашите правила да правите такива благодеяния и да изказвате 

„бъдете спокойни, няма да има увеличение на цената на тока и парното, затова защото 

било под 5%“. Не го знам откъде е този закон или във Ваш правилник текст, обаче той е 

несправедлив и засяга материалните интереси на топлофикациите, като някои от които 

„Топлофикация София“ АД още повече ще задлъжнее към „Булгаргаз” ЕАД, тъй като 

няма крайни клиенти откъде да си събере парите. Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, инж. Винаров. Има ли друг, който желае да вземе думата? Не виждам. 

Обръщам се към работната група. Имате ли коментари, свързани с проведената дискусия, 

или нови факти и обстоятелства, които налагат впоследствие корекция в мотивите  към 

бъдещото решение? 

 

А. Иванова: 

Ние чухме становището на заявителя, което очевидно е, че приема изложеното в 

доклада на работната група. Така че въз основа на това, което сме представили на 

Комисията, ние ще изготвим и проект на решение, което да предложим за приемане. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Павлов, желаете ли думата за коментар, защото към Вас директно бяха 

отправени някои от упреците на инж. Винаров? 

 

Н. Павлов: 

Ще се въздържа от коментар. 

 

А. Йорданов: 

Г-н Председател. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, сега се обръщам към колегите от Комисията. Г-н А. Йорданов иска думата. 

Заповядайте. 

 

А. Йорданов: 

Искам само да направя две уточнения, за да не остават заблуждаващи коментарите, 

които направи г-н Винаров. Първо, г-н Винаров, искам да Ви уверя, че ние регулираме 

цената, по която „Булгаргаз” ЕАД продава на клиентите си природния газ, а не цената, по 



 4 

която той купува от Газпром Експорт. Това мисля, че трябва да е ясно. Освен всичко 

друго стана въпрос, направихте коментар за енергийните единици, които са въведени. Те 

са въведени напълно в съответствие с българския закон и с европейското законодателство. 

И освен GJ, които Вие цитирате (които са основната единица в европейската статистика, 

но не и единицата, по която се търгува природният газ), освен това MWh, които ние 

въвеждаме като енергийни единици, всъщност отразяват и тази калоричност на природния 

газ, за която Вие говорите. Така че и това несъвършенство, което приписвате на мерните 

единици или на дименсиите, които прилагаме, също не съществува. То отразява по 

абсолютно същия начин, както и GJ. 

На последно място, аз също се присъединявам към пожеланието на г-н Павлов. За 

всички - и за работната група, и присъстващите на общественото обсъждане, весело 

посрещане на празниците! И дайте малко по-позитивно да мислим. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, има ли други изказвания от членовете на Комисията? Няма. В такъв 

случай, преди да закрия заседанието, искам да направя две съобщения. Срокът за 

представяне на становищата изтича днес, в 17:00 ч. Говоря за писмените становища, които 

трябва да бъдат депозирани в КЕВР. Второ, насрочвам закрито заседание на 28.12.2018 г., 

петък, от 10:00 ч., след което заявителят „Булгаргаз” ЕАД ще бъде уведомен за нашето 

решение. 

 

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 : 

 

Насрочва закрито заседание на 28.12.2018 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно утвърждаване на цена за I тримесечие на 2019 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-15-20-44/14.12.2018 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 
Протоколирал: 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 


