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П Р О Т О К О Л 

 

№ 248 
  

София, 27.12.2016 година 

 

Днес, 27.12.2016 от 10:30 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 Ремзи Осман, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова 

(без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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.  
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Искам да поздравя всички гости и журналисти с Рождество Христово и да 

отправя най-добри пожелания към тях за здраве, радост, успехи, късмет и добри 

взаимоотношения, както досега, с КЕВР. 
 

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-15-20-58/19.12.2016 г. и изпраща свой представител. На заседанието се яви: 

 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност“. 

 

На откритото заседание присъстват: 

 г-н Светослав Иванов - заместник-изпълнителен директор на "Овергаз 

мрежи" АД; 

 г-н Васил Тренев - заместник-изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление за 

утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на 

крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за I 

тримесечие на 2017 г., и заявления за компенсиране на разходи, произтичащи от 

наложени задължения към обществото през 2016 г., подадени от „Булгаргаз” ЕАД. 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета 

Дечева, Михаела Андреева, Боряна Станчева и Ваня Василева, е приет с решение на 

КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 192/19.12.2016 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Знаете, че на всеки три месеца се определя цената на природния газ за 

следващото тримесечие. Поради съкратените срокове, които са 20 дни от момента на 

подаване на заявлението от обществения доставчик „Булгаргаз” ЕАД до официалното 

приемане на решение за цената на природния газ от КЕВР, процедурата е съкратена и 

няма обществено обсъждане. Има единствено открито заседание. На откритото 

заседание се изслушва становището на заявителя, в случая „Булгаргаз” ЕАД, по 

доклада, който е изготвен от работната група на КЕВР. Виждам, че в залата присъстват 

представители и на други енергийни дружества. Тъй като няма обществено обсъждане, 

аз съм склонен в съвсем кратко изявление те да вземат отношение, но само конкретно 

по темата, по която се провежда откритото заседание. Иначе в разширената процедура, 

която е за всеки регулаторен период, се провежда и обществено обсъждане.  

 

Председателят запита представителя на „Булгаргаз” ЕАД запознат ли е с доклада 

и има ли забележки по него. 

 

И. Иванов: 

Първо искам да кажа, че г-н Николай Павлов е болен и поради тази причина е 

възпрепятстван да вземе участие в днешното заседание. По доклада, запознати сме с 

доклада, подробно разписан от работната група, дори бих казал прекалено подробно. 

Но това не е толкова важно. По-важното е какво следва от приемане на предложението 

на работната група, което, естествено, ние не приемаме. Приемането на отрицателната 

корекция от 22,50 лв. на практика означава утвърждаване на цена по-ниска от 

разходите за закупуване и доставка на природния газ до потребителите. Това на 

практика ще формира една загуба от около 24 млн. лв. за „Булгаргаз” ЕАД през І 

тримесечие на 2017 г. Това предложение работната група аргументира със спазване на 

принципите на ценовото регулиране и по-точно - осигуряване баланс на интересите 

между енергийните предприятия. Но за какъв баланс тук става дума, след като 

„Булгаргаз” ЕАД ще продава по губещи цени? Тази загуба ще се увеличи с още около 

10 млн. лв., в случай че курсът на лева спрямо щатския долар, който в момента е 1,878 

лв., се запази през първото тримесечие, т.е. през периода на прилагане на тази цена. 

Като добавим тези 10 млн. лв., загубата се очертава да бъде 34 млн. лв. Към нея трябва 

да добавим и 2,7 млн. лв., които също не са включени в предлаганата за утвърждаване 

цена, а те са направени от „Булгаргаз” ЕАД разходи, предвид наложени задължения 

към обществото по Плана за действие при извънредни ситуации. Естествено, че 

увеличените разходи за закупуване на природен газ през І тримесечие и намалените 

приходи ще окажат съществено влияние върху паричния поток на дружеството. 

Очакваме при приемането на окончателното си решение Комисията да се съобрази с 

нашето становище, което ще внесем и писмено в Комисията. 

  

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Иванов. Искам да оповестя, че писменото становище трябва да 

бъде внесено в рамките на днешния ден, за да може в утрешния ден работната група да 

се запознае с него, за вземе отношение по всяко едно от направените от Вас 

предложения и след това проектът за окончателно решение, заедно с доклада, в който 

са отразени дискусията от откритото заседание, да бъде предоставен на Комисията за 

вземане на окончателно решение преди края на годината. 

Работната група, имате ли някакво изказване, ще вземете ли отношение по 

казаното от г-н Иванов или ще изчакате писмено да бъдат депозирани предложенията, 

върху които той се спря? 
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Р. Тахир: 

Ние ще се запознаем подробно с данните в предложената обосновка и становище 

от „Булгаргаз” ЕАД. Внимателно ще ги анализираме и съответно ще отразим в 

окончателното предложение до Комисията за решение. В момента няма да коментираме 

нищо повече. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителя на заявителя. 

 

Р. Осман: 

Вие казахте, че в проекта цената, която се предлага, е под това, което Вие сте 

проектирали като разходи. Таксата за пренос, според Вас, къде трябва да бъде? 

 

И. Иванов: 

Таксата за пренос, за какъв пренос по-точно става дума? 

 

Р. Осман: 

За преноса на газ, дали трябва да е при Вас или в „Булгартрансгаз“ ЕАД? 

 

И. Иванов: 

Преносът по газопреносната мрежа в размер на 19,73 лв./1000 м3 не е включен в 

предложената от „Булгаргаз” ЕАД цена. Причините за това са посочени в обосновката, 

която е приложена към доклада. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Иванов, през изтеклата 2016 г. компанията има надвзети приходи, който 

размер няма да съобщавам. Считате ли, че не трябва да бъдат отразени надвзетите 

приходи по определен начин върху следващото, след надвзетите приходи, решение на 

Комисията? 

 

И. Иванов: 

Действително в НРЦПГ има такива изисквания и ... 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Категорични са там. 

 

И. Иванов: 

Категорични са, да, има такъв надвзет приход, но той се възстановява в 

следващи ценови периоди. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Точно това правим сега. 

 

И. Иванов: 

Да, но това не означава, че трябва да бъде в точно този период, който сега 

следва, първо тримесечие на 2017 г., тъй като има повишение на разходите. Всички 

знаят, нефтът отиде нагоре. Той влияеше съществено върху алтернативните горива, 

които са база за изчисляване на доставната цена по договора с Газпром. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Уверявам Ви, г-н Иванов, че Комисията много внимателно следи както 

надвзетите приходи, така и резултатите, които постига „Булгаргаз” ЕАД, така и 

движението на цените на международните пазари. За момента не считаме, че 

„Булгаргаз” ЕАД към момента е в ситуация, при която е в сериозен дефицит. Все още 

има надвзет приход, който ние по определен начин отчитаме именно в това ценово 

решение. Общо за 2016 г. това са около 40 млн. лв. Реално ние с нашето решение 

компенсираме над 22 млн. лв. надвзет приход от „Булгаргаз” ЕАД. Как ще се движат 

нещата в бъдеще, уверявам Ви, г-н Иванов, че Комисията съвсем обективно и 

справедливо ще отчете по-нататъшното движение, така че ще защити интереса както на 

„Булгаргаз” ЕАД, така и на крайните Ви потребители. 

Г-н Иванов, заповядайте. Вие чухте моето предварително изявление – съвсем 

кратко, защото ако давам тази възможност, то е, тъй като Вие знаете, че няма 

обществено обсъждане. Действително, бъдете кратък и по същество на обсъжданата 

тема. 

 

С. Иванов – заместник-изпълнителен директор на "Овергаз мрежи" АД: 

Съвсем конкретен въпрос. Тъй като услугата обществена доставка досега винаги 

е била осъществявана от обществения доставчик на изходите на газопреносната мрежа, 

на всички е направило впечатление, които са чели доклада преди утвърждаване на 

цената на І тримесечие 2017 г., че там се предлага една цена, която няма компонентата 

за пренос. Аз разбирам изразените опасения на колегите от обществения доставчик, но 

въпреки това призовавам Комисията да има предвид като взема съответното решение за 

утвърждаване на цената, че законът никъде не е отредил една обществена доставка от 

първи ред на изходите на преносната мрежа и от втори ред на входа на газопреносната 

мрежа. Най-елементарната математическа операция е да извадим от цената за 

обществена доставка разходите за пренос и да кажем – това е новата цена в новата 

точка. Това по същество ще бъде друга услуга, поне според нас. Затова считам, че няма 

основание за промяна на досегашната практика, която е била в съответствие със закона.  

Второто ми конкретно предложение е Комисията да помисли дали да утвърди 

предложените от „Булгаргаз” ЕАД разходи, свързани с едно дело, образувано от ЕК. 

Там аз лично не считам, че всички аргументи са свързани с лицензионната дейност на 

обществения доставчик, но това е от компетенцията на Комисията и Вие ще си го 

решите. 

Правя едно конкретно предложение за в бъдеще, ако считате, че е редно, разбира 

се. За да има по-голяма прозрачност при вземането на решение, като се публикува 

докладът, да се публикуват и определени приложения към него. Визирам конкретно в 

случая приложение №10. Тъй като в доклада има цитирани конкретни числа, които уж 

са взети оттам, а не става ясно всъщност какво точно се визира. Ако Комисията 

прецени, че няма кой знае какви секретни тайни, в бъдеще да публикува и 

приложенията към доклада. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Що се касае до такса за пренос, има решение, Комисията ще го реализира. Няма 

проблеми, няма да бъде ощетен нито „Булгартрансгаз” ЕАД, нито „Булгаргаз” ЕАД. 

 

В. Тренев – заместник-изпълнителен директор на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Съвсем конкретно, тук сме, защото ние сме засегната страна от темата, която се 

дискутира. Може би най-голямата засегната страна от гледна точка на доставка на 

природен газ в цяла България. Това го знаят всички. Така направените предложения, 
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съответно увеличение на природния газ, и съответно несъществена част според 

Наредбата, която не позволява на „Топлофикация София“ ЕАД да поиска или пък Вие 

да направите някакво увеличение на топлинната и електрическа енергия, поставят 

„Топлофикация София“ ЕАД в изключително неизгодно положение. От 01 октомври 

цената на газа тръгна малко нагоре. Сега ще тръгне още повече нагоре, което на 

„Топлофикация София“ ЕАД не позволява да покрие годишните приходи, определени 

съгласно наредбите на 01 юли и важащи за регулаторния период. Още повече 

„Топлофикация София“ ЕАД е голям длъжник на „Булгаргаз” ЕАД и това не позволява 

на „Топлофикация София“ ЕАД да погасява задълженията си към „Булгаргаз” ЕАД. 

Знаете много добре, че „Булгаргаз” ЕАД фактурира авансово, а „Топлофикация София“ 

ЕАД събира съответните приходи два месеца след това.  

Ние апелираме да не се увеличава изобщо или ако може, много по-малко да се 

увеличи цената на природния газ. Или ако се увеличава повече, да ни позволите да 

увеличим и топлинната енергия. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Искам да кажа нещо, което е известно на Вас и на екипа на „Топлофикация 

София“ ЕАД, който е тук в залата, че цените се определят за ценови едногодишен 

период. Законът допуска изключение от това правило на периоди не по-малко от 3 

месеца в случаите на значително изменение на ценообразуващ елемент. Промяната на 

цената на природния газ с 5% по никакъв начин не може да бъде считано за значително 

изменение на ценообразуващия елемент. Комисията се придържа към закона и 

наредбите. В този случай, действително, ние действаме в пълно съответствие с 

нормативната база. Що се касае до по-нататъшното повишение на цените, Вие знаете, 

че след 3 месеца ние ще имаме ново решение за цената на природния газ и ще 

разгледаме ситуацията тогава към този следващ момент. За съжаление така е по 

договора с Газпром, „Булгаргаз” ЕАД на всеки 3 месеца прави ценово предложение по 

причина на самия договор и доставките от Газпром. Иначе и аз самият бих желал на 

едногодишен период да се определят цените на природния газ, който е гориво не само 

за „Топлофикация София“ ЕАД, но за почти всички топлофикации в страната, разбира 

се с много по-малко потребление от „Топлофикация София“ ЕАД. 

 

Р. Осман: 

Беше зададен въпрос и е хубаво да има повече яснота за тези, които присъстват 

тук. Г-жо Маринова, за кое дело става въпрос, включено в проекта за разходи? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това, за което спомена г-н Светослав Иванов. 

 

Е.Маринова: 

Да. 

 

И. Иванов: 

В справка №10 не фигурират такива разходи, ние изобщо такива разходи не сме 

калкулирали и не са включени в предлаганата от нас цена. А по отношение на казаното 

от г-н Иванов за включване на цената за пренос, бих казал, че утвърждаването на цена 

на природния газ без пренос е нормативно издържано, изхождайки от условията на чл. 

17 от НРЦПГ. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Щом като няма никакви допълнителни разходи, които са калкулирани, свързани 

с това дело, то фактически не може да считаме, че това е обект на разискване в това 

ценово решение. 

 

Р. Тахир: 

Това са разходи за командировки във връзка с явяването по различни дела, както 

и до централата в Петербург и това не са кой знае какво перо.  

 

И. Иванов: 

Справка №10 става дума за капитал и капиталова структура, за сведение на 

присъстващите. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителя 

на „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

 

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 : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 30.12.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава 

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

мрежа за I тримесечие на 2017 г., и заявления за компенсиране на разходи, 

произтичащи от наложени задължения към обществото през 2016 г. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-58/19.12.2016 г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

         Р. ТОТКОВА 


