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П Р О Т О К О Л 

 

София, 13.08.2020 г. 

 
от Консултация 

 

относно проект на решение относно отстъпките, множителите и сезонните 

коефициенти, съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 

2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на 

тарифите за пренос на газ 

 

Днес, 13.08.2020 г. от 10:35 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе консултация на Комисията, в пълен състав, 

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

 

 На консултацията присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

На консултацията присъстваха Р. Тахир – за директор на дирекция „Природен газ“ 

и  Грета Дечева – главен експерт в отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 171/30.07.2020 г., т. 5, за участие в консултацията на проект на решение 

относно отстъпките, множителите и сезонните коефициенти, съгласно чл. 28 от Регламент 

(ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс 

относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ са поканени за 

дистанционно участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за 

енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти 

и организации на потребители. 

 

Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, 

Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Сирма Денчева, 

Виктория Джерманова, Деница Лефтерова, Ренета Николова, Рада Башлиева. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, решение на КЕВР по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 

1, както и решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, Комисията за 

енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и социалните контакти в 

сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно предоставяне на 

административни услуги и консултации за гражданите. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила 

заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за 

дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания 

(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 12.08.2020г.) и чрез 
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програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 

16:00 часа на 12.08.2020 г. 

 

 С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-32/30.07.2020 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени: Министерство на енергетиката, „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен газ“, Българска газова 

асоциация и „Ай Си Джи Би“ АД.   

Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

 г-н Данаил Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“ в „Булгартрансгаз“ 

ЕАД;  

 г-жа Боряна Брънгова - старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен 

газ“, Българска газова асоциация и „Ай Си Джи Би“ АД не са заявили дистанционно 

участие в обществено обсъждане.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Единствено заявка за участие в тази консултация са потвърдили от дружеството 

„Булгартрансгаз“ ЕАД – нашият газов преносен оператор. Неговото становище ще бъде 

изразено от г-н Данаил Диков, който е ръководител сектор „Ценообразуване“ и г-жа 

Боряна Брънгова, която е старши юрисконсулт. 

Моля да свържете представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за да изразят 

становището на дружеството. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Д. Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“: 

Чуваме ли се? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Диков, няма образ. Вие по телефона ли ще изразявате становище? Да, сега 

всичко е наред. Г-н Диков, Вие чухте. Очакваме от Вас и от г-жа Брънгова да изразите 

становището на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно проекта на решение по отстъпките, 

множителите и сезонните коефициенти за характерни точки на газопреносната система. 

Имате думата.  

 

Д. Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“: 

Уважаеми г-н Председател, приемаме проекта на решение. Множителите, които 

сме предложили, са в съответствие с европейската практика, както и в съответствие с 

Регламента. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

460 от 2017 г. 

 

Д. Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“: 

Да, 460. В сравнение със сега приложимите множители има известно намаление, 

което смятаме, че ще стимулира краткосрочната търговия.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така. Друго имате ли да ни кажете? Относно сезонните коефициенти, приемате ли 

ги такива, каквито са в този проект? 

Д. Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“: 
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Да, сезонните коефициенти изразяват неравномерността в преноса и са изчислени 

на база на очакваните количества по месеци за газовата година 2020 -2021. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Диков. От изказването Ви разбирам, че Вие нямате забележки и 

възражения по отношение на доклада, който Ви беше представен.  

 

Данаил Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“: 

Да, определено. Благодарим за това.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В такъв случай се обръщам към работната група. Г-н Диков, на Вас Ви желаем 

успешен ден. Останете, може би ще чуете становището на работната група. Имате ли по 

повод на направеното изказване на г-н Диков нещо да отбележите? Не, защото от негова 

страна нямаше забележки към изготвения доклад. Колеги, Вие имате ли въпроси или 

изказвания? Няма. 

В такъв случай, отново, както и в предишното обсъждане, и тук в тези финални 

консултации, искам да обявя, преди да закрия консултацията, че закритото заседание, на 

което Комисията ще се произнесе с решение, ще се проведе на 10.09.2020 г.  

С това обявление закривам и това второ заседание на Комисията за днешния ден. 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-32/30.07.2020 г. - покана до заинтересованите 

лица относно отстъпките, множителите и сезонните коефициенти, съгласно чл. 28 от 

Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов 

кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

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

 (Е. Харитонова)        

Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


