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П Р О Т О К О Л 

 

№ 280 
 

София, 21.12.2017 година 

 
 

Днес, 21.12.2017 г. от 10:05 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 Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Елена Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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-15-00-39 от 15.12.2017 г. и изпраща свои представители.  

 

На заседанието се явиха: 

 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“; 

 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт на „Булгаргаз” ЕАД.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-861 от 12.12.2017 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-39 от 08.12.2017 г. на „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цени за I тримесечие на 2018 г., по които 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, 

Диана Николкова, Сирма Денчева, Любослава Джоргова, Ваня Василева, е приет с 

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол №277/15.12.2017 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „Булгаргаз” ЕАД запознати ли са с 

доклада и имат ли забележки по него. 
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И. Иванов:  

Имаме една забележка по доклада и тя се отнася до предложението за 

утвърждаване на цена за първо тримесечие от работната група в енергия, която ние не 

приемаме. Същата е преизчислена от цената в кубични метри, като е приложена горна 

граница на калоричност на природния газ, определена с Ваше Решение от 01.08.2017 г. в 

изпълнение на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на 

„Булгартрансгаз” ЕАД. За нас тази калоричност е неприложима, тъй като води до 

несъответствие между тази цена, определена по този начин, и изчисляваната от 

оператора енергия за съответния месец за количествата, които са доставени за 

съответните клиенти. Освен това съгласно същото решение тази калоричност се прилага 

единствено и само за изчисляване на цените за достъп и пренос на „Булгартрансгаз” 

ЕАД. Съгласно допълнителната разпоредба на същата Методика за определяне цените за 

достъп и пренос, преизчисляването в енергия на доставените количества от оператора се 

извършва по представителна калоричност, която се обявява за всеки месец (15 дни преди 

началото на съответния месец на доставка). Тази калоричност е различна от 

определената с Решение от 01.08.2017 г. В случай че „Булгартрансгаз” ЕАД 

преизчисляваше доставените количества с определената калоричност с Вашето решение, 

нямаше да имаме забелжки по отношение на предлаганата за утвърждаване цена. В 

случай че Вие утвърдите тази цена, предложена от работната група, тя ще бъде губеща за 

„Булгаргаз” ЕАД и дружеството ни за първото тримесечие ще формира загуба по 

предварителни изчисления в размер на четири милиона лева. Неизбежно е формирането 

на подобна загуба и през следващите ценови периоди, ако се прилага и този подход за 

преизчисляване на цената от кубични метри в енергия. По-подробно ще изложим нашите 

съображения във възражението, което ще внесем в деловодството на Комисията още 

днес до края на работния ден. 

 

  Доц. д-р И. Н. Иванов: 

  Бяхте изчерпателен относно забележката, която има „Булгаргаз” ЕАД относно 

доклада, който е изготвен. Ще дам думата на работната група, по-скоро с въпрос: Желаят 

ли да коментират в момента становището на „Булгаргаз” ЕАД или ще изчакат 

предоставянето на писменото становище до 17:00 ч. днес, което е необходимо като срок, 

и вече в рамките на обяснителната записка към решението, което трябва да приeмем до 

края на месеца, ще бъде коментирано становището на „Булгаргаз” ЕАД - респективно ще 

бъде прието или ще бъде мотивирано отклонено?  

 

А. Иванова: 

Ще изчакаме да получим писменото становище на дружеството, за да се 

запознаем подробно с мотивите в него. Те ще намерят отражение в проекта на решение, 

който ще предложим на Комисията. 

 

  Доц. д-р И. Н. Иванов: 

 Бъдете сигурни, че наистина ще се проведе един задълбочен анализ. 

Междувременно след получаване на писменото становище, може да се установи контакт 

с „Булгаргаз” ЕАД, ако има допълнителни въпроси от страна на работната група. Колеги, 

в процедурата на откритото заседание, Вие знаете, изслушваме заявителя и неговите 

мотиви в становището относно изготвения доклад. Независимо от това, тъй като при 

съкратената процедура, изрично записана по този начин, няма обществено обсъждане, аз 

се обръщам и към присъстващите в залата: Има ли желание за изказване по темата, която 

днес обсъждаме на откритото заседание? Не виждам. Преди да закрия заседанието, правя 

две съобщения. Първото, че срокът за представяне на становище от страна на 

„Булгаргаз” ЕАД като заявител е до 17:00 ч. днес 21.12.2017 г. От изказването на г-н 

Иванов разбирам, че всъщност те абсолютно са структурирали своето становище. Като 
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се има предвид, че се разглеждат цени за първото тримесечие на 2018 г., Комисията 

насрочва закрито заседание в специализиран състав „Енергетика“ на 28.12.2017 г. от 

10:00ч. за приемане на окончателно решение за цените на природен газ на обществения 

доставчик за първото тримесечие на 2018 г.   

 

 

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 28.12.2017 г. от 10:00ч. за вземане на решение 

относно заявление с вх. № Е-15-20-39 от 08.12.2017 г. на „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цени за I тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик 

продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към 

газопреносната мрежа. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-00-39/15.12.2017 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД.  

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (В. Владимиров) 

 

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

  (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

                                                                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

  

                                               Р. ТОТКОВА 

  

 
 

 
Протоколирал: 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 


