КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82

ПРОТОКОЛ
№ 192
София, 23.09.2015 година

Днес, 23.09.2015 г. от 11:00 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 Светла Тодорова, Владко
Владимиров, Евгения Харитонова и Юлиян Митев - за главен секретар съгласно
Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г. (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Р.
Тахир – началник на отдел "Ценово регулиране и лицензии – природен газ" и експерти
от 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
ДКЕВР с изх. № Е-15-20-25/17.09.2015 г. и изпраща представители. На заседанието се
явиха:
 г-н Петьо Иванов – изпълнителен директор;
 г-н Иван Иванов – заместник-началник управление „Лицензионна дейност и
корпоративни отношения”;
 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление на
„Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от
обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към
газопреносната мрежа, за ІV-то тримесечие на 2015 г. Докладът е приет с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 5 от протокол № 183/17.06.2015 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.

П. Иванов:
Ние смятаме, че докладът покрива изцяло нашите искания и виждания за
развитието на цената, така както ние очакваме за следващото тримесечие. По същество
не е необходимо от наша страна да изказваме някакво неудовлетворение. Ние изцяло
приемаме доклада така, както е приет на закритото заседание. Съгласни сме с
констатациите в него.
Председателят даде думата на членовете на работната група да съобщят има ли
нови факти и обстоятелства, които трябва да намерят отражение преди вземане на
окончателното решение.
Е. Маринова – директор дирекция „Правна“:
След изготвянето на доклада и приемането му от Комисията не са постъпили
нови факти и обстоятелства, които следва да бъдат отразени.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
Ив. Н. Иванов:
Искам да отбележа, че в доклада подробно са отбелязани всички фактори, които
определят ценообразуването на природния газ. Отбелязано е, че заявителят изцяло се е
съобразил с тези фактори и тяхното движение както през последното тримесечие, така
и с определена прогноза. Това е цената на алтернативните горива, мазут и газьол със
съответното съдържание на сяра, при мазута – намаление със 17%, за газьола –
намалението е с 13%. Прогнозната калоричност за природния газ за ІV-то тримесечие
на годината, „Булгаргаз” ЕАД предлагат калоричност със стойност 8 300 kcal/nm3. За
валутния курс на лева спрямо $ е изчеслено, че за изминалото тримесечие има
намаление на валутния курс с 1,74%. Количествата за доставка на природен газ за ІV-то
тримесечие, които значително се увеличават. „Булгаргаз” ЕАД разчита от една страна
на доставка от доставчика „Газпром экспорт”, а от друга страна на количествата,
намиращи се в ПГХ „Чирен“. Всички тези обстоятелства и фактори бяха разгледани на
закритото заседание и Комисията прие доклада на работната група. Виждаме, че той
изцяло се споделя от заявителя и няма забележки към доклада. Работната група
предложи на Комисията, и това беше прието, да се отрази промяната в цената на
природния газ за ІV-то тримесечие - намаление с 14,26%.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„Булгаргаз” ЕАД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са
изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Устройствения правилник
на КЕВР и на нейната администрация,
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РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 30.09.2015 г. за вземане на решение относно
заявление на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба
от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени
към газопреносната мрежа, за ІV-то тримесечие на 2015 г.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-15-20-25/17.09.2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)
2. .................................................
(В. Владимиров)
3. .................................................
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ
(съгласно Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г.)
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