ПРОТОКОЛ
София, 22.07.2020 г.
от Обществено обсъждане

на проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-45-36 от 17.03.2020 г. от
„Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи и цени за
достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за съхранение
Днес, 22.07.2020 г. от 10:12 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 Ремзи Осман, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р.
Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на
КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 161/16.07.2020 г., т. 3, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление с вх. № Е-15-45-36 от 17.03.2020 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД
за утвърждаване на необходими годишни приходи и цени за достъп и съхранение на
природен газ в съоръжениe за съхранение 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, Ренета
Николова, Димитър Дуевски.
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, както и решение на КЕВР по Протокол № 78 от
10.04.2020 г., т. 1, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на
хора и социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда
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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 21.07.2020г.) и чрез
програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до
16:00 часа на 21.07.2020 г.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-30/16.07.2020 г. като заинтересовани лица за
дистанционно участие са поканени: Министерство на енергетиката, „Булгартрансгаз“
ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен газ“ и Българска газова
асоциация.
Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype
са:

г-н Никола Николов – представител на „Булгаргаз“ ЕАД;

г-н Марин Филиповски – представител на „Булгаргаз“ ЕАД;

г-н Бисер Николов - експерт към Българска асоциация „Природен газ“;

г-жа Ралица Йорданова - експерт към Българска асоциация „Природен газ“;

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

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

г-н Валери Петров - ръководител отдел „Съхранение на природен газ“ в
„Булгартрансгаз“ ЕАД.
Министерство на енергетиката и Българска газова асоциация не са заявили
дистанционно участие в обществено обсъждане.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Моля, връзка с представителите на „Булгаргаз“ ЕАД - господата Никола Николов и
Марин Филиповски.
Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз“ ЕАД за видео
разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добър ден. Моля Ви съобразно процедурата, след като от наша страна е
представен проект на решение относно утвърждаване на необходимите годишни
приходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД и цени за достъп и съхранение на природен газ в
съоръженията за съхранение, да изразите становище по представения Ви доклад приемате ли го и имате ли забележки по него. Слушаме Ви.
Марин Филиповски – представител на „Булгаргаз“ ЕАД:
Ние разгледахме доклада, запознахме се с фактите в него и в установения срок от
Комисията, 14-дневния срок ще представим нашето писмено становище. Приемаме
фактите в него, така че ще го изразим със становището по конкретните неща.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Филиповски. Останете на линия, ако се наложи да Ви бъде
отговорено от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Преминаваме към БАПГ. Моля, връзка по
Skype с г-н Бисер Николов, експерт, и г-жа Ралица Йорданова, също така експерт към
Българска асоциация „Природен газ“.
Служител от КЕВР потърси г-н Бисер Николов, експерт към Българска асоциация
„Природен газ“, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добър ден, г-н Николов. Очакваме от Вас да изразите становище по проекта на
решение, което Комисията Ви е предоставило, свързано със заявлението на
„Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи при съхранение
на природен газ в съоръжение за съхранение. Слушаме Ви, г-н Николов.
Бисер Николов - експерт към Българска асоциация „Природен газ“:
Благодаря, г-н Председател. Уважаеми членове на КЕВР, уважаеми членове на
работната група, ние от БАПГ се запознахме с проекта на решение и с доклада на
работната група за определяне на необходимите приходи и цени за съхранение на
природен газ. Изготвили сме писмено становище, което ще представим в
законоустановения срок. Искам да обърна внимание на следните няколко акцента.
На първо място, към настоящия момент клиентите на хранилището в Чирен имат
сключени договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за съхранение на природен газ. В тези
договори са описани условията, при които се извършва съхранението, както и
приложимата цена, утвърдена с решение на КЕВР. Договорите са с период на действие
31.03.2021 г. С предложените нови продукти на услугите по съхранение на природен газ
съществено се променят действащите условия по договорите. Този факт предполага, че
новите цени за съхранение следва да влязат в сила не по-рано от 01.04.2021 г.
На второ място, анализът, който изготвихме, показва, че предложените тарифи в
проекта на решение показва увеличение на разхода за съхранение спрямо настоящата цена
от 2,49 лв./1000 м3 на месец. Увеличението е с над 30% в зависимост от периода на
съхранение и използваните продукти. В същото време не са посочени мотивите и не е
обосновано какво налага увеличението на цените в сравнение с действащите към момента.
На следващо място искам да подчертая, че услугата съхранение на природен газ не се
предлага за период по-кратък от месец, а всеки, който желае да ползва услугата за период
по-кратък от месец, е задължен да я заплаща на месечна база, макар реално да не я
използва.
И в заключение искам да посоча още една наша забележка. Става въпрос за това, че
едва 10% технически капацитет на хранилището се предлага за краткосрочни продукти.
На практика ... капацитета на хранилището, а от там достъпът на ... тази услуга. По
този начин бива ограничен достъпът до услугата на хранилището, дори когато те са
налични и не се използват. Това е накратко нашето становище. По-подробно ще го
изложим и в писмен вид и ще го входираме в законоустановения срок в Комисията.
Благодаря за вниманието.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
И аз Ви благодаря за участието, г-н Николов. Моля да проследите, евентуално, ако
от „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и от работната група, вземат отношение по направените
от Вас забележки и становище. Едновременно с това използвам случая да кажа, както за
Вас, така и за всички останали участници, представени или дори непредставени в
днешното обществено обсъждане, че имат 14-дневен срок, в който могат да представят
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писмени становища в Комисията, за да бъдат същите разгледани и отразени от работната
група и след това гласувани в КЕВР.
Бисер Николов - експерт към Българска асоциация „Природен газ“:
Благодаря.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
С това изчерпахме списъка на заявилите участие. Обръщам се към представителите
на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Служител от КЕВР отбеляза, че има още една регистрация за участие в
общественото - г-жа Ралица Йорданова, експерт към Българска асоциация „Природен
газ“.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Аз помислих, че г-н Бисер Николов говори от името на Асоциацията. Разбира се,
включете г-жа Йорданова, след като поотделно се представят.
Служител от КЕВР потърси г-жа Ралица Йорданова, експерт към Българска
асоциация „Природен газ“, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Въпреки продължителното изчакване, г-жа Ралица Йорданова не се включи.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В такъв случай, моля Ви, свържете ни с представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
които би трябвало да са чули изявленията, които направиха представителите на
„Булгаргаз“ ЕАД и на Българска асоциация „Природен газ“. Специално вторите имаха
забележки.
Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за
видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Данаил Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“:
Чуваме ли се?
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да, г-н Диков. Моля, ако желаете, разбира се, да вземете отношение по изказаното
становище от г-н Бисер Николов - експерт към Българска асоциация „Природен газ“.
Данаил Диков - ръководител сектор „Ценообразуване“ в „Булгартрансгаз“
ЕАД:
Благодаря за възможността за становище. По точките, които повдигна Бисер
Николов. Цените в момента ... Ползвателите на хранилището се намират в едни други
договорни условия, които ще бъдат по-различни по отношение на прилагането на цените
от влизането в сила на новите цени. Искам да отбележа, че и в настоящите договори не е
фиксирана цената от 2,49 лв., която е сега действаща, а има общ текст, който определя
условията на цени, утвърдени от КЕВР. Ще разгледаме внимателно предложението на г-н
Б. Николов относно възможност за изменение на началото на действие на заявените цени,
като ще представим и становище в Комисията по отношение на него.
По втория повдигнат въпрос, мисля, че всички ползватели са наясно, че тези цени,
които са в момента действащи от 2,49 лв./1000 м3 за месец, са морално остарели и не
отговарят на ценообразуващите елементи към настоящия момент. Тези цени са от 2005 г.,
като трябва да се отбележи, че реално в 2005 г. бяха само изменени някои не толкова
основни ценообразуващи елементи, докато базата на изчисление на настоящо
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действащите цени са от 2003 г. Едва ли има по-стари цени в енергетиката. От друга
страна, хранилището се е развило в тези години и от години ние сме в състояние, в което
реализираме загуба от прилагането на настоящо действащите цени. Това е и основание,
както и опитът ни, да предложим един модерен подход на ценообразуване в съответствие
с Указанията, приети от Комисията.
Друг въпрос, който засегна г-н Николов. Не е възможно прилагането на дневни
капацитети за съхранение. Трябва да се отбележи, че хранилището е специфично и
неговото техническо управление не предполага възможност за по-кратък период за
съхранение. Това е и мотивът ние да предложим максимално кратък период за съхранение
от един месец, докато ние предлагаме за добив и нагнетяване цени с продължителност до
един ден.
За десетте процента краткосрочни продукти искам да отговоря, че всъщност реално
процентът на краткосрочните продукти би бил много по-голям, но тези 10% се заделят и
не се предлагат като интегрирани годишно или шестмесечни продукти. Всичко, което
остане нереализирано след провеждане на съответните търгове за разпределение на
интегрирани продукти, ще бъде прехвърлено като краткосрочни продукти. Аз лично
очаквам техния размер да стигне до 30%, 22.24, а може би и повече.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Диков. Колеги от работната група, обръщам се към Вас. Вие
желаете ли да направите коментар по изказаното становище?
Служител от КЕВР съобщи, че г-жа Ралица Йорданова, експерт към Българска
асоциация „Природен газ“, е на линия.
След направен повторен опит за видео разговор чрез програмата за съобщения
Skype, въпреки продължителното изчакване, връзката с г-жа Ралица Йорданова не беше
осъществена.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Очевидно не може да се осъществи връзка. Обръщам се към представителите на
работната група. Желаете ли да направите коментар по становището, основно изказано от
БАПГ в лицето на г-н Б. Николов? Слушаме Ви.
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
Благодаря. Чухме внимателно какви са бележките на представителя на
Асоциацията, чухме и обясненията на заявителя.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
„Булгартрансгаз“ ЕАД като заявител.
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
Да. Така че ние съответно ще отразим резултатите от становищата, които ще
получим, и техния анализ в мотивите на проекта на решение.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Иванова. Колеги от Комисията, обръщам се към Вас. Желаете
ли изказвания или въпроси? Няма. В такъв случай, преди да закрия общественото
обсъждане, отново напомням, че 14-дневен е срокът, в който може да се представят
писмени становища в Комисията. Очевидно г-жа Р. Йорданова, с която въпреки нашите
усилия не можа да бъде осъществена връзка по канала за комуникация Skype, ще си
представи писмено становище, както и всички други, които желаят да сторят това.
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Обявявам, разбира се, че закритото заседание, на което Комисията ще излезе с
решение, ще се проведе на 13.08.2020 г.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-30/30.06.2020 г. - покана до заинтересованите
лица относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на необходими
годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за
съхранение.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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