
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

________________________________________________________________ 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

София, 29.08.2016 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени 

за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на 

„Булгартрансгаз” ЕАД 

 

 Днес, 29.08.2016 г. от 10:04 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, ръководено 

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

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция 

„Правна“, Р. Тахир – началник отдел „Ценово регулиране и лицензии – природен газ“ и 

експерти от КЕВР. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-00-13/19.08.2016 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на енергетиката, Омбудсман на Република България, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, 

Българска стопанска камара, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална 

асоциация Активни потребители, Българска федерация на индустриални енергийни 

консуматори, Българска асоциация  Природен газ, БЕХ ЕАД, „Булгартрансгаз” ЕАД, 

"Булгаргаз" ЕАД, "Газинженеринг" ООД, "Консорциум Варна Про Енерджи"ООД, 

"Неврокоп -Газ" АД, "Балкангаз- 2000" АД, "Камено-Газ" ЕООД, "Добруджа Газ" АД, 

"Кнежа Газ" ООД, "Правецгаз 1"АД, "Костинбродгаз" ООД, "Карловогаз" ООД и 

"Тецеко" ЕООД. 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Иван Палдъмов - Министерство на енергетиката;  

 г-н Александър Александров - Българска асоциация  Природен газ; 

 г-жа Анжела Славова – "Булгаргаз" ЕАД; 

 г-н Иван Иванов - "Булгаргаз" ЕАД; 

 г-н Петър Филдишев - "Булгаргаз" ЕАД; 

 г-н Данаил Диков - „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Любомир Любенов  – „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Васил Ганев – „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Пламен Иванов - "Булгартрансгаз " ЕАД. 

 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 

търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Гражданско движение „ДНЕС“, 
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Българска национална асоциация Активни потребители, Българска федерация на 

индустриални енергийни консуматори, БЕХ ЕАД, "Газинженеринг" ООД, "Консорциум 

Варна Про Енерджи"ООД, "Неврокоп -Газ" АД, "Балкангаз- 2000" АД, "Камено-Газ" ЕООД, 

"Добруджа Газ" АД, "Кнежа Газ" ООД, "Правецгаз 1"АД, "Костинбродгаз" ООД, 

"Карловогаз" ООД и "Тецеко" ЕООД не изпращат свои представители. 

 

На общественото обсъждане присъства: 

 инж. Огнян Винаров – Граждански контрол и ДЕН. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията са публикувани доклад и проект на методика за 

изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен 

газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. 
 

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

за изказвания. 

 

И. Палдъмов – Министерство на енергетиката: 

Министерството приема без забележки доклада. 

 

А. Александров - Българска асоциация  Природен газ: 

Нашето становище ще бъде дадено в законоустановения 14-дневен срок, но тъй 

като виждам, че колегите от „Булгартрансгаз“ ЕАД са тук, а те са съставителите на 

проекта, а Комисията е тази, която трябва да утвърди проекта, бих искал да задам два 

въпроса. Кога се очаква реално прилагане на Методиката, тъй като знаем, че тя беше 

приета преди повече от две години, а все още не се прилага на практика? Какви са 

резултатите от оценката на въздействието на Методиката, тъй като тя предвижда изцяло 

нов механизъм за ценообразуване? Това са въпросите, които от името на членовете на 

асоциацията искам да поставя. Ще се радвам, ако може да ми бъде отговорено. 

 

А. Славова – "Булгаргаз" ЕАД: 

"Булгаргаз" ЕАД има становище по доклада и по така предложените изменения, 

които ще Ви представим в писмен вид в законоустановения срок. На този въпрос също ще 

очакваме с интерес да ни отговорят. Кога се очаква реалното въвеждане на тази 

Методика? 

 

Инж. О. Винаров – Граждански контрол и ДЕН:  

Подробно се запознахме с предложения доклад. На стр. 2, подобно на изказването 

за въздействието, е посочено, че предложенията за изменение и допълнение на 

Методиката са отразени в таблица, съдържаща становища и мотиви относно приемането 

или отхвърляне на предложените от дружеството текстове за цените и ценообразуването. 

Няма я тази таблица и задавам въпроса: След тези изменения на Методиката, с колко ще 

се увеличат цените? С приемането им се цели по-ясна регламентация и оптимизиране на 

реда и условията, се казва на стр. 3, но това не е видно от доклада и има елемент на 

заблуждение. Когато цялата Комисия Ви избраха, пред Народното събрание обявихте, че 

ще бъде открито и ясно, и точно. Това не личи за образуването на цените за достъп и 

пренос на природен газ, като се има предвид, че в България по статистиката на Евростат с 

коефициента за покупателна способност цените на крайните клиенти са най-високи. 

Същевременно има масово отказване от клиенти на природен газ и преминаване към 
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други енергийни доставки.  

На 21 юни Вие приехте Десетгодишния инвестиционен план с 1 млрд. лв. 

инвестиции. Сега тук на стр.4 това е обосновка, която подсказва, че тези инвестиции с 

едни нови по-високи цени се цели да бъдат обезпечени, затова защото тогава 

Министерството на енергетиката (и сега има тук представител, доколкото чух) да обясни 

откъде този 1 млрд. ще дойде или ще бъде отново чрез увеличение на цените? Защото тук 

изрично на тази страница с подсилен текст е подчертано, съдържа всички инвестиции 

Десетгодишният план, за които вече е взето решение. И така се получава един валяк. Вие 

взимате решение, така беше и за ЕСО ЕАД, 1 млрд. лв. Тук 1 млрд. лв., там 1 млрд. лв., 

МЕ не казва откъде ще дойдат тези пари - от еврофондове, от други инвестиции и накрая 

всичко това води до увеличение на цените. Моля тази таблица за сравнението преди и 

след изменението на Методиката за цените за достъп и пренос да бъде представена. Ако 

не, докладът не е в този вид, в който трябва да бъде.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Въпросите, които бяха зададени, на които очакваме отговор, са в две насоки. Кога 

реално ще започне да се прилага Методиката, тъй като почти две години след приемането 

на първоначалните текстове на Методиката тя реално не е влязла в изпълнение? Какво 

отражение ще има прилагането на тези промени в Методиката върху цените за достъп и 

пренос?  

Искам да отбележа нещо, което категорично не отговаря на истината, когато г-н 

Винаров заяви, че цените са прекалено високи. В рамките на една година цените на 

природния газ за крайните потребители, в т.ч. и битовите потребители, намаляха над два 

пъти. По стечение на обстоятелствата буквално преди 3 дни срещнах човек, който 

благодарейки, че цените са станали толкова ниски, заяви, че вместо 110 лв. вече плаща 55 

лв. за същото потребено количество природен газ. В момента в България, която преди 2 г. 

беше сред трите страни с най-високи цени на природен газ в Европа, е с една от най-

ниските цени на природен газ, до голяма степен и поради формулата за изчисляване на 

цените на природния газ. Да се надяваме, че никога повече цените на природния газ в 

България няма да се върнат на предишните си нива, които бяха изключително високи. 

 

Д. Диков - „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Благодарим за обективния поглед върху предложението за изменение на Методика. 

Приемаме доклада без забележки. Искам да отговоря на въпросите, които поставиха 

колегите. Очакваме веднага след приемането на Методиката в най-кратки срокове да 

подадем заявление за утвърждаване на необходими приходи, които са предпоставка за 

образуване на цените. При утвърждаване от Комисията на тези необходими приходи, 

искрено се надяваме, че до края на годината или дори ако е възможно още през ноември, 

ще имаме образувани цени по входно – изходния тарифен модел, който е задължителен за 

страните членки на ЕС, и те ще бъдат в сила. По втория въпрос. Само една забележка към 

г-н Винаров. Един милиард, предполагам той чете и инвестициите, за които не е взето 

инвестиционно решение. Добре знаем, че инвестиционно решение се взема в случай на 

доказана икономическа целесъобразност, което означава доказано натоварване на 

съответната преносната инфраструктура. От тази гледна точка, ако имаме това 

натоварване, то вземането на инвестиционно решение по отношение на дадени проекти не 

би трябвало сериозно да повлияе върху цените и дори би следвало да ги повлияе в обратна 

посока. Тези инвестиции не би следвало да бъдат компенсирани от цените. По-скоро 

цените би следвало да паднат, заради тези инвестиции. Това, което очакваме, е несериозно 

повишаване на цените, дори очакваме в дългосрочен план като средно натоварване на 

крайни клиенти те да повлияят положително и средната цена или средните приходи, които 

биват събрани от единица количество пренесен природен газ, да намалеят. Разбира се, 
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тези цени ще бъдат на съвсем друга основа и ще бъде трудно сравнението с настоящо 

действащите цени, които са изцяло върху реално пренесени количества природен газ. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Искам да отбележа, че КЕВР разгледа доклада на две последователни закрити 

заседания. След първото закрито заседание беше изискано „Булгартрансгаз” ЕАД да ни 

представи подробно прогнозните резултати от въвеждането на новия тарифен модел 

съгласно Методиката. Това, което каза г-н Диков, беше демонстрирано като прогнози за 

цените за достъп и пренос, в които не се очаква средно да има повишение. Те ще бъдат 

различни, поради това че се определят за различни входни точки, различни изходни точки, 

но не се очаква това, което по определен начин беше подхвърлено – дали няма да има 

сериозно увеличение на цените за достъп и пренос. Не. Такова нещо, поне прогнозно 

засега от „Булгартрансгаз” ЕАД показва, че не би трябвало да се случи. 

Колеги от работната група, има ли нови факти, обстоятелства и данни, които 

налагат корекции в нашето становище и в доклада, който ще бъде представен за 

окончателно приемане на Методиката? 

 

Р. Тахир: 

Няма нови факти и обстоятелства, които да налагат промяна. Когато получим 

становищата, ще бъдат обработени и тогава ще се прецени от работната група. 

 

 

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов 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 относно проект 

на методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и 

пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. 

 

Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 19.09.2016 г. 
 

 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-00-13/19.08.2016 г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

  (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

          Р. ТОТКОВА 


