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ПРОТОКОЛ
№ 245
София, 30.11.2015 година
Днес, 30.11.2015 г. от 11:05 ч. се проведе извънредно закрито заседание на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), 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,
Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (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.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.
Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева,
Снежана Станкова, Сирма Денчева, Емилия Тренева, Ваня Василева
По т.1. Комисията разгледа доклад относно проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.
В изготвения от работната група по Заповед № З-Е-212 от 22.10.2015 г. проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на
цените на природния газ (НРЦПГ), са въведени изменения и допълнения на разпоредбите,
регламентиращи начина за образуване и изменение на цените, по които крайните
снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните
газоразпределителни мрежи.
Предвид горното възникна необходимост от допълнително обсъждане на въпроси,
свързани с постигане на непротиворечивост и единна регулаторна рамка по отношение на
цените, които ще бъдат утвърждавани от Комисията за енергийно и водно регулиране
съгласно предвидените изменения на наредбата и цените, утвърдени до влизане в сила на
Наредбата за изменение и допълнение на НРЦПГ.
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В тази връзка, работната група счита, че в преходна и заключителна разпоредба
следва да бъдат уредени тези случаи, а именно: утвърдените до влизане в сила на Наредбата
за изменение и допълнение на НРЦПГ цени за продажба на природен газ от крайните
снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, да се
приведат в съответствие с чл. 19 при следващото им изменение.
От друга страна, предложената преходна и заключителна разпоредба, че
производствата, образувани до влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния
ред, не е по-благоприятна за енергийните предприятия, тъй като изключва приложимостта
на предвидените нови съкратени процедури и срокове. В тази връзка, работната група
счита, че същата следва да отпадне от проекта на Наредба за изменение и допълнение на
НРЦПГ.
Изказвания по т.1:
И. Иванов каза, че предвид съкратените срокове и това, което следва да бъде
отчетено за следващия регулаторен период, който започва от 01.01.2016 г., се налага
Комисията да разгледа и да се произнесе по тези предложения на работната група, свързани
с Наредбата за регулиране цените на природния газ.
Докладва Е. Маринова, че в хода на нанасяне на корекциите от работната група,
които са направени по време на закритото заседание на 25.11.2015 г., на което е приета
наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране цените на природния газ,
е възникнала необходимост от редакция на §28, в който е записано: Производствата,
образувани до влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.
Предложението на работната група е да се запише: Утвърдените до влизане в сила на тази
наредба цени за продажба на природен газ от крайни снабдители на клиенти,
присъединени към съответните газоразпределителни мрежи се привеждат в
съответствие с чл. 19 при следващото им изменение.
Аргументите за отпадането на първата редакция на §28 и неговата замяна с нова са
няколко. В първата си редакция §28 предвижда вече подадените заявления за утвърждаване
на цени да се довършват по сегашния процесуален ред, който е по-дълъг спрямо
процесуалния ред, който е предвиден в изменената и допълнена наредба. Отпадането на
този вариант на §28 е в интерес на потребителите и енергийните дружества. Новата
редакция е породена от необходимостта да бъде преуредена досегашната практика на
Комисията: утвърждаваните крайни цени за снабдяване на природен газ да съдържат
единствено разходите за дейността снабдяване, без да се посочват разходите за покупка на
стоката природен газ. В тази връзка изменената и допълнена наредба редакционно променя
и чл. 19, с оглед яснота при неговото прилагане в бъдеще.
И. Иванов каза, че работната група трябва да прочете предложението си за промяна
на §28.
С. Тодорова запита каква е промяната в чл. 19.
Е. Маринова отговори, че сега не се прави промяна в чл. 19. Работната група
предлага вече разгледаната редакция на §28 да отпадне и да се замени с нова редакция:
§28. Утвърдените до влизане в сила на тази наредба цени за продажба на природен
газ от крайни снабдители на клиенти, присъединени към съответните
газоразпределителни мрежи, се привеждат в съответствие с чл. 19 при следващото им
изменение.
И. Иванов обърна внимание, че този въпрос вече е разискван по време на
предходното заседание и подложи на гласуване предложението на работната група.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 36, ал. 3
от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за дейността на КЕВР,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
1.
Приема доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.
2.
Приема предложените измемения и допълнения в Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.
Решението е взето с девет гласа „за” ( И. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А.
Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков), от които
четири гласа (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-322/30.11.2015 г. относно проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(Е. Харитонова)
7. .................................................
(В. Петков)
8. .................................................
(Д. Кочков)

3

