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П Р О Т О К О Л 
 

София, 09.11.2015 г. 

 
от Обществено обсъждане 

на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за 

регулиране на цените на природния газ 

 

Днес, 09.11.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в състав „Енергетика“, 

ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и 

главният секретар Николай Георгиев (без право на глас). 
 

С писма на КЕВР с изх. № Е-04-00-123/03.11.2015 г. и № Е-04-00-123/04.11.2015 г. като 

заинтересовани лица бяха поканени Министерство на енергетиката, Българска асоциация 

природен газ, „Булгартрансгаз” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД, "Примагаз" АД, "Каварна газ" 

ООД, "Газинженеринг" ООД, "Костинбродгаз" ООД, "Консорциум Варна Про Енерджи" 

ООД, "Карловогаз" ООД, “Неврокоп-газ” АД, “Свиленград-газ” АД, "Си Ен Джи Марица" 

ООД, "Балкангаз 2000" АД, "Добруджа газ" АД, "Кнежа газ" ООД, "Консорциум Троян 

газ" АД и "ТЕЦЕКО" ЕООД. 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Иван Палдъмов – главен експерт в Министерство на енергетиката; 

 г-н Александър Александров – юрисконсулт на Българска асоциация природен газ; 

 г- Бисер Николов – експерт в Българска асоциация природен газ; 

 г-н Петьо Иванов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД;  

 г-н Лъчезар Петров – мениджър на "Газинженеринг" ООД. 

 

 „Булгартрансгаз” ЕАД, "Примагаз" АД, "Каварна газ" ООД, "Костинбродгаз" ООД, 

"Консорциум Варна Про Енерджи" ООД, "Карловогаз" ООД, “Неврокоп-газ” АД, “Свиленград-

газ” АД, "Си Ен Джи Марица" ООД, "Балкангаз 2000" АД, "Добруджа газ" АД, "Кнежа газ" ООД, 

"Консорциум Троян газ" АД и "ТЕЦЕКО" ЕООД не изпращат свои представители.  

 

На общественото обсъждане присъства и г-н Макарий Новев. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.  
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

На закрито заседание на Комисията беше приет доклад на работната група относно проект 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените 

на природния газ. Съгласно процедурата, при обсъждане на нормативен акт, днес ще се проведе 

обществено обсъждане. В края на обсъждането ще оповестя датата, на която ще бъде проведено 

закрито заседание, на което КЕВР ще гласува промените в Наредба №2. По разглеждания 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на 
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цените на природния газ работеше работна група в състав: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета 

Дечева, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Ваня Василева, Емилия Тренева.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде думата на 

заинтересованите лица за изказвания. 
 

И. Палдъмов – Министерство на енергетиката:  

Министерството ще внесе писмено становище в указания срок. 

 

А. Александров – Българска асоциация природен газ: 

От името на Асоциацията ще изкажем накратко нашите първи впечатления от 

предложения проект на Наредба. В законоустановения срок ще дадем подробно становище. Ще 

се спрем само на два основни момента.  

Първият, по който искаме да изразим нашето безпокойство, е проектът на чл.19, ал.4, при 

който цената, по която крайните снабдители закупуват природен газ, се ограничава до тази, която 

е определена за обществения доставчик. В мотивите ни направи впечатление, че това решение се 

обяснява със съответствие с принципите по ЗЕ, чл.23. Ние веднага се обърнахме към тези 

принципи, но за съжаление установихме, че този текст противоречи най-малко на половината от 

принципи по ЗЕ. Основното от тези принципи е конкуренцията на пазара. Считаме, че по този 

начин се ограничава конкуренцията между обществения доставчик и търговците на природен газ. 

Същевременно се поставят в по-неизгодна позиция газоразпределителните дружества, които са 

избрали като доставчик търговеца на природен газ, а не обществения доставчик. Тази неизгодна 

позиция считаме, че на практика не е обоснована. Основната причина, поради която имаме 

такова опасение, е практиката, която ни е известна. В предходни години, нямаме забележка към 

работата към момента на Комисията, но е имало случаи, когато е била утвърждавана цена на 

обществения доставчик под пазарната. Разбира се, една такава ситуация би била крайно 

неблагоприятна, но предвид практиката на Комисията, допускаме, че е възможно това да се 

случи. Същевременно самият ЗЕ, в чл. 178а, ал.2, определя, че крайните снабдители могат да 

сключват договори за доставка на природен газ освен с обществения доставчик, и с търговците 

на природен газ, и с добивните предприятия. По този начин малко или много тази разпоредба се 

обезсмисля, защото на крайните снабдители, за да им бъде призната цената, в крайна сметка 

трябва да се насочат към обществения доставчик. Подробно становище ще изразим писмено. 

На следващо място става дума за чл.24, в който се променя начинът, по който се образува 

цената за присъединяване към газоразпределителните мрежи. Добавя се стойността на 

газопроводите и съоръженията за присъединяване. Нашите първоначални изчисления сочат, че 

това би довело до двойно и тройно повишаване на цената за присъединяване на един битов 

клиент, което по никакъв начин няма да насърчи газификацията. Искам да заявя, че това не е 

наше предложение. Не знаем защо Комисията реши да повишава цената за присъединяване, 

защото това ще се случи. Ние ще бъдем длъжни, включвайки всички тези разходи, да увеличим 

цената за присъединяване. 

Това е накратко нашата позиция. 

 

П. Иванов – „Булгаргаз” ЕАД: 

Запознахме се с предлаганите промени в проекта на Наредба №2 от 2013 г. С удоволствие 

забелязахме някои моменти, които се покриват с нашето виждане. Касае се за цената, по която 

става ценообразуването за съхранените количества газ в находището в Чирен. На второ място 

искам да отбележа срока, в който се взема назад курсът за съотношението между долар и лев. От 

90 дни е предложено е това вече да става на база 45 дни. Нашето виждане е, че по този начин ще 

има по-реална представа в самото ценообразуване, имайки този по-малък срок. Всъщност нашето 

предложение беше за 30, но 45 дни е една добра стъпка напред. 

В предложените промени виждаме, че има част от нещата, които ние сме предложили, а не 

са приети. Това касае включването на хеджиране. Нашето виждане за надвзет, недовзет приход, 

както и за марж за цената, но за всички тези неща ние ще подготвим аргументирано становище и 

в указания срок ще ги получите като наше виждане. 
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Л. Петров – "Газинженеринг" ООД: 

От името на нашето дружество към момента нямаме становище, което да изразим отделно 

от Асоциацията на природен газ, на която сме член. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Новев, молбата ми е изказването Ви да бъде конкретно по темата, която разглеждаме. 

 

М. Новев: 

С тази Ваша забележка Вие блокирате възможността да Ви подскажа, че нищо не е 

изолирано само за себе си. При Вас тази уважаема юристка, тази отсреща (извинявайте, малко й 

забравих името).. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-жа Елена Маринова. 

 

М. Новев: 

Е. Маринова беше юрист на спора 2005 г. за тристъпалното увеличение цените на 

електрическата енергия, в което дело аз бях съдебен експерт, вследствие на което имаше една 

експертиза от 120 стр., която експертиза Ви съветвам да я намерите и някой да я прочете. Ако 

прецени, може да ме удари с експертизата по главата. Но там има един много интересен момент – 

безплатен обяд има. Това означава, че всички наредби аз съм ги диагностицирал. Къде Ви е 

грешката? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Кажете само за тази Наредба. 

 

М. Новев: 

Тази Наредба е вследствие или в унисон с други наредби. Всички наредби, които правите, 

няма да Ви казвам кога и защо са създадени, защото Вие се нагърбихте от самото начало да 

приемете всички активи и пасиви на преди работещите. 

Много често се изказвате и казвате – инфлация. Само че за тази инфлация във всички 

наредби, а те си приличат – за вода, за газ, топло, електричество, всички са един стереотип. Само 

че от две години, когато получихте право да правите наредбите, започнаха едни такива свободни 

съчинения. Елемент от това свободно съчинение е инфлацията, тя е само за стоките, които касаят 

този вид дейност, за която става въпрос. Касае се за прогнозните количества. Махнахте 

елементите и формулите за прогнозните количества. 
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Изтекоха 4 минути, а аз съм казал, че изказванията не могат да бъдат повече от 5 минути. 

Не забравяйте, че аудиторията, която е тук, са хора силно ангажирани и идват да чуят 

заключения, свързани с тази Наредба. 
 

М. Новев: 

Дълги години имам документи, в които документи аз казвам: Когато влезе вкъщи един 

енергоносител, това е топло, и това е ел, аз го казвам - първо причината от самото начало, когато 

са произведени, до консумацията. Сега само искам на това съвещание да се вземе решение да се 

даде отговор и на другия енергоносител, който влиза в един дом. И да се извади пред Вас, Вие да 

го публикувате, да кажете – от всички енергоносители това е kWh-ът и цената, това е това и 

това… 

Време е вече регулаторите в Европа да не се занимават с Евростат, а да вземат да си 

направят вътрешен бюлетин, в който на базата на това, което те считат, че са най-компетентни, 

да дадат информация за цените и тя да е в сила. Тридесет души… 
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Завършихте ли? 
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М. Новев: 

Спирам, обаче като спирам искам да Ви кажа, най-колегиално съм Ви казвал, че скоро 

пред институциите ще се развъртят някои доклади, в които доклади има един момент, в който се 

оказва, че Комисията сте могли да коригирате цените и да ги стопирате на американските ТЕЦ-

ове. Как ще се оправяте, не Ви знам. И то е благодарение на изменените наредби, които правите. 
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Това, което имате да ми кажете за американските централи, за електроенергията, 

напишете го да постъпи в Комисията.  
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов даде думата на членовете на работната група. 
 

Е. Маринова: 

Тъй като се касае за приемане на подзаконов нормативен акт, ние задълбочено и обстойно 

ще разгледаме и обсъдим днес изказаните аргументи, както и тези, които ще постъпят в 

законоустановения срок, с оглед установяване на законосъобразността и целесъобразността на 

всяко едно предложение. 
 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Крайният срок за подаване на становища по проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ изтича на 

23.11.2015 г. 

 

След като установи, че няма други изказвания, председателят благодари още веднъж на 

присъстващите и закри в 10:20 ч. общественото обсъждане, като напомни за 14-дневния срок, в 

който могат да се представят в Комисията предложения по проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. 

Закритото заседание за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 

ще се проведе на 27.11.2015 г. 
 

Приложения:  

1. Писма на КЕВР с изх. № Е-04-00-123/03.11.2015 г. и № Е-04-00-123/04.11.2015 г. 2015 г. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

2. ................................................. 

  (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

5. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

6. ................................................. 

 (В. Петков) 

 

7. ................................................. 

 (Д. Кочков) 


