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П Р О Т О К О Л 
 

София, 18.05.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

 

на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ 

на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

 

Днес, 18.05.2021 г. от 10:08 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в пълен 

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

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян 

Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 425/11.05.2021 г. (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Е. 

Маринова – директор на дирекция „Правна“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ“. 

 

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

по Протокол № 85/10.05.2021 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на 

Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за 

енергетиката. 

 

Докладът и проектът на Правила за работа на организиран борсов пазар на 

природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД са изготвени от работна група в състав: Агапина 

Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Александра Димитрова, 

Любослава Джоргова, Деница Лефтерова и 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 № 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 17.05.2021 г.) 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 17.05.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-17/10.05.2021 г. като заинтересовани лица са 

поканени МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, 

„БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ПРИРОДЕН ГАЗ“, 

БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ВОДОРОД и „ГАЗОВ ХЪБ 

БАЛКАН“ ЕАД. 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили:  

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

• г-н Веселин Тодоров - Председател на УС на Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород; 

• г-н Кирил Равначки - изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД; 

• г-жа Петя Иванова - директор на дирекция „Регулации и борсови операции“ в 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

 

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

газ“ и Българска газова асоциация не са заявили дистанционно участие в общественото 

обсъждане. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

По реда, по който изброих участниците, ще дам последователно думата. Моля да се 

осъществи връзка с г-жа Боряна Брънгова, която е старши юрисконсулт на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Боряна Брънгова, старши юрисконсулт на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Боряна Брънгова - старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Чуваме ли се? 

 

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

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Ако е неуспешно осъществяването на връзка с г-жа Брънгова, колеги, преминаваме 

към следващия участник. В случай че след това има възможност, ще чуем, разбира се, и г-

жа Брънгова. И така, моля връзка с г-н Веселин Тодоров - председател на УС на 

Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Веселин Тодоров, председател на УС на 

Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород, за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Тодоров. 

 

Веселин Тодоров - председател на УС на Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород: 
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Здравейте, г-н Иванов, уважаеми комисари, уважаема работна група. Радвам се да 

Ви видя в добро здраве. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И ние се радваме и очакваме да ни представите становището на Асоциацията на 

търговците и производителите на природен газ и водород относно Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Заповядайте. 

 

Веселин Тодоров - председател на УС на Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород: 

Здравейте, благодаря за възможността. Ние сме новосъздадена асоциация. Надявам 

се да се виждаме все по-често за по-добри поводи, да обсъждаме постоянно развитието на 

пазара в една посока, която всички ще бъдем щастливи и доволни от това. Благодаря за 

възможността да изразя становището от страна на Асоциацията. Становището като цяло 

ще бъде в устна форма, защото за нас е важно просто и Вие като Комисия, и ние като 

търговци, и естествено, драгите потребители да разберат колко е важно това да има газова 

борса в България и това всичко да върви гладко и както трябва да бъде. Ще започна с това, 

че, първо, приветстваме изключително много създаването на газова борса. Първо, тя беше 

създадена от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД преди повече от една година, която по абсолютен 

начин се превърна в средство, с което ние, като газови търговци, можем да управляваме 

по-добре своите балансови портфолиа и да се балансираме по един справедлив и коректен 

начин, като чрез тази борса осъществяваме сделки не само вече на краткосрочен пазар, но 

и на дългосрочен пазар. 

По същество за Правилата, те уреждат сигурността и отношенията между 

търговците, както и между „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В цялост те са коректни, точни, 

абсолютно много подробни. И в едната борса, и в другата борса, знаете, са изброени 

абсолютно почти всички хипотези за уреждане на едни такива отношения между търговци 

и борса. Има само няколко неща, които искам да отбележа по-скоро като проблем, на 

който уважаемите колеги от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД трябва да обърнат внимание. По-

късно съвсем накратко и на БЕТП ще дам своето становище. Първото нещо, което искам 

да отбележа, е кредитната матрица. Докато във втората борса няма кредитна матрица, там 

предварително се иска обезпечение, за да се случват сделки на пазара, то при  „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД имаме нещо, което е наречено кредитна матрица, и няма обезпечение. От 

една гледна точка липсата на обезпечение създават несигурност, защото когато два 

субекта се срещнат и се осъществи някаква сделка, макар и малка, пък била и тя голяма, 

има несигурност от гледна точка на това дали ще бъдат изпълнени финансовите 

задължения да едната или на другата страна. Това ще бъде променено, разбира се, след 

като бъде въведен клиринг при едната и при другата страна, но дотогава на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД съществува нещо, наречено кредитна матрица. Кредитната матрица е една 

обикновена екселска таблица, в която всеки потребител на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД вътре 

в нея отбелязва с кой търговец да търгува и с кого - не. Сами разбирате, че това вече не е 

свобода, т.е. тук малко елементът на свободния пазар се изкривява, тъй като може да 

зачеркнем определени търговци, с които не искаме да търгуваме, но се губи елемента на 

смисъла на свободната търговия, която да бъде анонимна най-вече и сигурна. Ще дам 

един конкретен пример. Аз, ако съм недоброжелателен търговец, мога така в тази 

кредитна матрица да отбележа определени субекти, с които не искам да търгувам, че да 

блокирам борсата на природен газ. Най-просто казано – аз отбелязвам, че не искам да 

търгувам с 99% от търговците. Оставям си само една компания, с която мога да търгувам. 

Тогава, когато отивам на екран, мога да поставя такива условия за цени, които да бъдат 

неизпълними от никой друг участник на пазара. Това само по себе си блокира търговията, 

т.е. другите пазарни участници системата на TRADEPORT блокира търговията, защото 

казва – той има по-евтина или по-висока цена, такива цени, каквито аз съм определил, че 
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да не може другите търговски субекти да се съобразят с тях. Това е нещо, което е важно да 

бъде обяснено. Това вече е изговорено с колегите от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Те знаят 

много добре за проблема. Те, разбира се, разбират за какво става въпрос и казват, че чисто 

системно нарочно е направено така, че да не може да се случват манипулации на пазара. 

Да, но от друга гледна точка това е малко нож с две остриета. Да, не може да се случват 

манипулации чисто технически, но от друга гледна точка с пазарни прийоми в тази 

кредитна матрица, когато се отбелязва един или друг контрагент, може да се случат 

такива манипулации. Затова призовавам колегите от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, това е 

може би най-главният проблем, който има при тях. Всичко останало е както трябва да 

бъде. Винаги са били изключително коректни, в Правилата са изключително точни. Нямам 

абсолютно никакви забележки. Имаме въпрос към тях (и още по-добре, че след нас ще се 

включат):  Кога може да очакваме клиринг, за да отпадне този проблем? От друга гледна 

точка, на многоуважаваната Комисия искам да представя следния проблем. Вече, имайки 

две борси, как определяме цената за дисбаланс? В Правилата за търговия, когато 

изчисляваме дневна такса дисбаланс, е казано и УС на „Булгартрансгаз“ ЕАД е взел 

решение, че в момента, знаете, в общия случай цената за дисбаланс се определя +/- 8%, 

малка корекция от администрираната цена на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Дотук добре. 

Въпросът е, че тази малка корекция от +/- 8% се променя, когато има извършени над 3 

сделки с над общ обем от 1500 МW за деня. Въпросът е – къде са извършените тези три 

сделки? На коя борса – на едната борса, на другата борса или на двете заедно? И ще Ви 

кажа какво може да стане. Тъй като сега цените са изключително високи, Вие сами 

следите котировките, най-високите цени през лятото от не знам колко години насам, и в 

момента „Булгаргаз“ ЕАД предлага около 10% по-ниски цени, отколкото на газовите 

хъбове. И в един момент имаме следното, чисто практически Ви го представям като 

проблем. Имаме следното положение. За м. май цената, да речем, е 37 лв., която е на 

„Булгаргаз“ ЕАД. Плюс/минус малката корекция са не повече от 40 лв. Ако кажем, че 

сделките, по които се администрира балансирането, се случват единствено и само на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД (понеже в момента само там има сделки), в един момент цената 

за дисбаланс стига на 45 лв., 48 лв. Вчера вече видяхме на борсата и сделки от 50 лв. Ние, 

ако сме недобросъвестни търговци, защо да не се пренесем всички на втората борса, на 

която да извършваме сделките си там, където не се променя малката корекция. И в един 

момент какво става? Ние извършваме сделките си там, плащаме по-малко за дисбаланс, 

отколкото на пазарно осигурената цена, която е на първата борса. И по този начин кой е 

губещ? „Булгартрансгаз“ ЕАД, който трябва да ни продава газ по плюс/минус малката 

корекция. Това е нещо много важно, което трябва да бъде изговорено. Изговорено с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, с едната борса и с другата борса. Много е важно за нас като 

търговци да знаем как да управляваме тези портфолиа, собствените си, в зависимост от 

това - какви са цените за балансиране. И, разбира се, само искам да отбележа -  това не е в 

прерогативите на Комисията, защото е част от Закона за енергетиката. Вие сте арбитър, 

Вие изпълнявате закона и Вие следите всичко на пазара да бъде както трябва. Все пак е 

редно да го отбележим ние, като Асоциация на търговците и производителите на 

природен газ, че една от приетите промени на ЗЕ, която казва, че абсолютно всички 

договори за търговия с природен газ, които са със срок на действие по-малко от 1 година, 

трябва да минават през борсата. Знам, че това не е във Вашите прерогативи, но наистина е 

важно да бъде отбелязано, че по този начин се изкривява пазарът. Понякога търговците 

имат нужда извън борсовите отношения да уредят свои сделки. Не е задължително да 

минава това нещо през борсата. Това нещо беше с едно писмо, което е вече публично, до 

Министерството на енергетиката, Борхард го беше изпратил и беше направил две 

забележки след промените на ЗЕ – промяната на цената за дисбаланс и това условие, 

задължително, което задължава абсолютно всичките търговци, всички договори под 1 

година да минават през борсата. Само още едно нещо искам да попитам колегите от 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Имайки предвид графиците за различните продукти, от колко до 
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колко часа могат да бъдат продавани, купувани, съответно да стават сделки, не може ли да 

бъдат малко по-гъвкави? Имаме някакви часови ограничения от толкова до толкова часа, 

от този ден до този ден. Пазарът на природен газ е много динамичен. Понякога нещата се 

случват в последния момент. Ориентираме се буквално часове или минути преди да бъде 

затворен някой газов ден или месец, или година. В този смисъл, дали занапред ще може да 

видим малко по-гъвкави времеви продукти? 

Това е, което исках да кажа. Благодаря Ви за вниманието. Отворени сме и ние, 

разбира се, като Асоциация за всякакви въпроси, за становища и да помогнем да има един 

изключително добър и работещ пазар на природен газ в България. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много, г-н Тодоров, за задълбоченото изказване и разбирането в тези 

моменти, където очевидно трябва да се търсят някакви решения, които както Вие сам 

казахте, не са основно към КЕВР. Но това беше важно и аз се надявам, че в писменото 

становище, което ще представите, за което имате 14 дни считани от днес, всичко това ще 

бъде описано. Становището ще бъде адресирано до Комисията, но то ще бъде 

предоставено и на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Очаквам освен това „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, 

които са също участници в днешното обсъждане, да вземат отношение поне по част от 

въпросите, които Вие повдигнахте. Ако може, останете на линия, защото искаме да чуем и 

мнението на „Булгартрансгаз“ ЕАД, което становище трябва да бъде изразено от г-жа Б. 

Брънгова, която е старши юрисконсулт на дружеството. След това ще предложа на 

представителите на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД да вземат думата. Благодаря Ви засега. 

 

Веселин Тодоров - председател на УС на Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород: 

И аз Ви благодаря. На линия сме. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Направете опит отново за връзка с г-жа Б. Брънгова. 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-жа Боряна Брънгова, старши юрисконсулт 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Боряна Брънгова - старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Ало. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Брънгова. Чуваме ли се? 

 

Боряна Брънгова - старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Чуваме се, да. Чувате ли ме? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Ние Ви чуваме. 

 

Боряна Брънгова - старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Здравейте, г-н Иванов. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте. Г-жо Брънгова, моля да изразите становището на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

по отношение на проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен 

газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Ако желаете, в рамките на Вашето изказване може да 
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засегнете и въпросите, които бяха повдигнати от Асоциацията на търговците и 

производителите на природен газ и водород. Но същественото е ние да чуем Вашето 

становище по отношение на проекта на Правилата. Заповядайте. 

 

Боряна Брънгова - старши юрисконсулт на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Благодаря. Запознахме се с Правилата за работа на организиран борсов пазар на 

природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Считаме, че същите са обективни и създават 

една добра среда за работа на пазарните участници. Те са недискриминационни, 

осигуряват равнопоставеност. Имаме по-скоро някои препоръки към колегите от „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД, които също може да бъдат взети предвид и от уважаемата Комисия. 

По-точно имам предвид чл.21, ал.3 – Условия за сключване на споразумение за членство с 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД, а именно това да са пазарни участници, които са преминали 

успешно процедурата по лицензиране пред Комисията, както и процедурата по чл.10а от 

Правилата за достъп до газопреносните мрежи. Същевременно се изисква от участниците 

да представят и документи пред „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като Удостоверение за 

несъстоятелност и Удостоверение за доказване на липса на несъстоятелност .... Считаме, 

че това е малко... получава се административна тежест за пазарните участници, доколкото 

едни и същи обстоятелства те трябва да декларират веднъж пред оператора на 

газопреносна мрежа, след това минават същата процедура за проверка по лицензиране 

пред държавната комисия, след което същите документи се ... „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Би могло да се помисли по този въпрос, като например, че лицензията ... са преминали 

успешно процедура пред оператора, същевременно се лицензира дейността търговия с 

природен газ. Считаме, че би трябвало това да е достатъчно условия, за да могат .... „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД. Това е нашата препоръка в този смисъл. Същото бих могла да отбележа 

в чл.21, ал.4 - Предпоставка за сключване на Споразумение за членство. Да има валиден 

Договор за балансиране с ОПС. Мога да отбележа, че всъщност тези пазарни участници, 

които имат право да дават уведомления за сделка, не е достатъчно да имат сключен 

договор за балансиране, но също така да ... достатъчен размер на обезпечение по този 

договор пред оператора. „Булгартрансгаз“ ЕАД поддържа актуален списък на тези 

пазарни участници, които имат право да подават уведомления за сделка на своята 

интернет страница. Би могло „Газов Хъб Балкан“ ЕАД да ... към този списък и да направи 

една предварителна проверка да ... членство на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД именно... 

Това е най-общо казано. Разбира се, ще дадем бележки в срок, който Вие посочите. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Брънгова. Вие сама във Вашето изказване казахте, че ще 

представите в предвидения 14-дневен срок писмено становище. Може да останете на 

линия, защото сега ще се обърна към представителите на заявителя, който трябва да 

ползва след това Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ, а 

именно „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Това са г-н Кирил Равначки и г-жа Петя Иванова. Моля 

за връзка с тях. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Равначки. 

 

Кирил Равначки - изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: 

Добър ден. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Виждам и г-жа Иванова зад Вас. Обръщам се към Вас. Първо, ако имате да кажете 

нещо, свързано с проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар, такъв 

какъвто ни беше представен за становище, след което ще Ви помоля, бяха направени 

изказвания от Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород, г-н 

Веселин Тодоров, както и от „Булгартрансгаз“ ЕАД, г-жа Боряна Брънгова. Ако желаете, 

може да вземете думата по техните изказвания, но това не е задължително. Слушаме Ви. 

 

Кирил Равначки - изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: 

Благодаря Ви, г-н Председател. Уважаеми дами и господа комисари, уважаеми 

колеги от работната група, уважаеми партньори. Позволете ми на първо място да Ви 

благодаря за възможността да се включим и да имаме участие в общественото обсъждане 

по доклада за приемане на пазарните правила за работа на организиран борсов пазар на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В същността си същите регламентират цялостната дейност на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД като оператор на борса за търговия на природен газ. Основната 

задача на представените правила за одобрение цели създаването на едни 

недискриминационни условия, сигурност и надеждност и допълнителна прозрачност в 

целия този процес. Налице са незначителни изменения и допълнения в сравнение с към 

момента действащите Правила, като сме се постарали там да разгледаме въпроси, 

поставени от пазарните участници и да изчистим неясноти. Считам, че така представеният 

за одобрение проект на Правила дава една основа за добре функциониращ и устойчив 

борсов пазар на природен газ, който ще даде възможност на пазарните участници да 

развият своята дейност при конкурентни условия и в една надеждна среда. Що се касае до 

поставените въпроси, аз ще се спра на тези, които конкретно засягат „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД. От гледна точка на матрицата, която се използва. Да, наясно сме, че това е едно 

междинно решение, което използваме. Същевременно следва да отбележа, че като 

решение матрицата и съобразно Правилата пазарните участници нямат право да 

отбележат просто един участник, с който имат право за търгуват. Тоест в Правилата ясно е 

регламентирано, че трябва да бъдат отбелязани поне двама. Да, пак казвам, това е едно 

временно решение. Ние изключително активно работим към имплементирането на 

клирингови процеси и клирингова къща. От гледна точка на сроковете, все още не можем 

да се ангажираме с конкретни срокове, но в изключително активна комуникация сме с 

много партньори, които предоставят подобен тип дейност, като се опитваме да 

селектираме такъв партньор, който да покрие изцяло нуждите на пазара, като 

същевременно не създава допълнителни бариери. От гледна точка на времето за търгуване 

на различните продукти, въпрос, който беше поставен. Що се касае до спот сегмента, 

изцяло изпълняваме задълженията ни по Регламент 312 или това той да бъде търгуван 

24/7. От гледна точка на дългосрочния сегмент, ще обсъдим с колегите и ще се постараем 

да предоставим такъв времеви диапазон, който да отговаря реално наистина на нуждите на 

пазара. В първоначалния вариант, който бяхме предложили, дългосрочните продукти, а 

именно седмица, месец, тримесечие и година се търгуваха в периода от 9 ч. до 4 ч. 

сутринта, в работна време. Видяхме, че има интерес, след което изменихме пазара и в 

момента те се търгуват в периода от 8 ч. до 5 ч., удължихме с 2 часа времето за търговия. 

Ще се радвам да обсъдим с партньорите ни какъв друг времеви диапазон би бил ок за тях, 

за да може да развием и ликвидността, и да покрием съответно и техните нужди. 

Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Равначки. Сега се обръщам към работната група. Колеги, има ли 

нови данни, факти и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени в последващите ни 

действия по тази процедура? Ако желаете, може да вземете отношение по повдигнатите 

въпроси. Благодаря Ви. Слушаме Ви. 
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Агапина Иванова - директор на дирекция „Природен газ“: 

Благодаря. Ние изслушахме с внимание становищата на участниците в 

общественото обсъждане. Ще чакаме техните писмени становища, за да може да ги 

анализираме подробно, така че след тяхното получаване ние ще подготвим окончателния 

вариант на Правилата, като ще имаме предвид  и това, което те ни представят. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Иванова. Колеги от Комисията, имате ли Вие въпроси или 

изказвания? Не виждам. В такъв случай, преди да закрия това първо за деня обществено 

обсъждане, искам да оповестя, че насрочвам закрито заседание, на което Комисията ще 

излезе с решение, за 17.06.2021 г. Срокът от около един месец, считано от днешна дата, 

трябва да покаже, че след 14-те дни, в които ще постъпят становища от заинтересовани 

организации и лица, Комисията ще има достатъчна възможност да ги обработи и в 

доклада, който ще съпътства окончателното ни решение, да вземе отношение по всеки 

един от тези въпроси, било приемане на предложенията, било аргументирано отклоняване. 

С това закривам първото общественото обсъждане, което беше по проекта на 

Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД.  

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-17/10.05.2021 г. - покана до заинтересованите 

лица относно проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 
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