ПРОТОКОЛ
София, 18.02.2019 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно заявление от „Каварна газ” ООД за
утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване
с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към
газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за
регулаторен период 2019 – 2023 г.
Днес, 18.02.2019 г. от 13:40 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане 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 № 13/06.02.2019 г., т.2, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно заявление от „Каварна газ” ООД за утвърждаване на цени за пренос по
газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени
за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на
общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г. са поканени
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, Сирма Денчева, Любослава Джоргова и
Ваня Василева.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-8/06.02.2019 г. като заинтересовани лица са
поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална
федерация на енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

федерация на индустриални енергийни консуматори, Федерация на потребителите в
България, Българска национална асоциация активни потребители, Гражданско
движение „ДНЕС“, Община Каварна и Община Шабла,.
Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в
България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Независима синдикална федерация на
енергетиците в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена
палата, Българска федерация на индустриални енергийни консуматори, Федерация на
потребителите в България, Българска национална асоциация активни потребители,
Гражданско движение „ДНЕС“, Община Каварна и Община Шабла не изпращат свои
представители.
На общественото обсъждане присъства:
 г-н Йордан Йорданов – упълномощен представител на „Каварна газ” ООД.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
За участие в общественото обсъждане тук е г-н Йордан Йорданов – упълномощен
представител на „Каварна газ” ООД. При мен няма записан друг участник. Желае ли
някой да вземе думата? Заповядайте, инж. О. Винаров.
О. Винаров:
В становище, което е препратено и на министерство ... ВАС.. е срещу решението,
което е влязло тук в това решение, за увеличение на цената на природния газ от 01.01.
2019 г., което тук сте го посочили. За битови клиенти е 44,80 лв. Като се прибави и цената
на снабдяване с газ 5,37 лв., става 50,17 лв. без ДДС, такси и акциз. В решение на... за
обследване на България от Световната банка...
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Инж. Винаров, ние ще Ви изслушаме, чуйте ме само да Ви кажа, но аз считам, че
имам срещу себе си един интелигентен човек, който знае, че дневният ред е свързан
единствено със заявлението на „Каварна газ” ООД. Не виждам на Вашето изявление какво
ще отговори представителят на „Каварна газ” ООД.
О. Винаров:
Не сте ме чули, а Вие също мисля, че сте интелигентен човек...
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря.
О. Винаров:
... и трябва да ми дадете възможност, а не да ме прекъсвате, а да се изкажа. Защото
другото е - да се срещнем в съда и тогава няма смисъл да се изказвам.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Вие отдавна ми го обещавате, но още не сте го направили.
О. Винаров:
Аз какво да обобщавам? Обобщавам това, което Вие трябва да имате и да е на
всеки от Вас ... комисари ... да е на масата – обследването на Световната банка и на
Европейската комисия за енергийната политика в България. На първо място, това е за
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природния газ, който в България е най-малко ... най-нисък процент – 2% за битовите
потребители. А това е въз основа на политиката от ДКЕВР и КЕВР, която Вие провеждате,
с тези цени. Тези цени са неправомерни. Цената от първи трябваше да е нула, не да я
увеличавате, а сега Вие залагате в този документ, в това проекторешение да е тази цена, а
Вие сега трябва да я промените. От 01 април трябва да я промените, да я свалите.
Следователно е незаконна тази цена. Защо? Затова защото не сте приложили това, което е
записано в договора с Газпром Експорт – цената на девет месеца, преди определянето на
цената. Нито от 01 октомври, нито от 01 януари сега Вие сте спазили това. Погледнете си
решенията. Те са незаконни и ще паднат в съда. Това решение също се оказва незаконно.
Освен това трябва да се съобразявате с два документа, които мога да Ви услужа, да Ви ги
пратя, защото на масата Ви трябва това да седи, заедно с тези две обследвания –
Директива 2354 на ЕО, вътрешен пазар на електроенергия, и Директива 2355 на ЕО,
вътрешен пазар на природен газ. Ако ги имате, утре да не Ви ги изпращам. Договори
между доставчици и клиенти. Четири години Ви изпращах решението на ЕК, Главна
дирекция Енергетика, че Вие трябва да изработите и да предложите за одобрение типови
договори за клиенти на крайни потребители на природен газ и на електрическа енергия и
топлоенергия, основани на националното законодателство, задължение за универсална
услуга, общи условия, едностранно предприета от доставчика промяна на цената на
услугата, подходящо равнище на защита на потребителите, крайни клиенти. Взаимовръзка
с Директива ... и тази сигурно я нямате, 93/13 на европейската ... ЕИО, неравноправни
клаузи в потребителските договори, ограничаване на последиците на съдебното решение
във времето. Ето, въз основа на тези документи и въз основа на фактите, че вие залагате
тук цената, която е незаконна и неправилна, защото в двата Ви документа (както в
предложенията „Булгаргаз“ ЕАД, така и във Вашето решение) са записани общи приказки,
а не документално фактурите за девет месеца, преди датата на одобряване. Това ще падне
в съда, защото Вие нарушавате закона. Аз съм изпратил и таблици. Таблици, че петролът,
цял свят го знае, и сега от 01 април петролът ... неговите деривати на барел цената пада от
85 на 52 долара за барел. Колко процента е? От 01 април въз основа на министърпредседателя, с което задължи, всички касови апарати, които продават бензин или дизел,
ще съдържат елементите, на които се образува тази цена, включително и ДДС. Вие
продължавате упорито, след като има писмо на министъра на финансите, да нарушавате
това, че изготвяте цени без ДДС и акциз. Как, на какво основание? Не желая да ми
отговаряте на тези въпроси, защото Вие ги нарушавате. Ето Ви тук последните данни за
петрола от последните изменения. На 03 октомври е 84,94 на барел, а на 28 декември е
52,96. Същите са резултатите и от 08 до 14 февруари 2019 г. На 28 февруари са 48 долара
за барел, а се знае, че в договора с Газпром Експорт тези цени на природния газ са
свързани с цените на петрола. Затова - променете цената, първо, основната на битови
клиенти, която е т.3.3, такава каквато трябва да бъде, защото в цял свят, цяла Европа се
намали цената на петрола и на бензина, и дериватите, а само Вие, единственият регулатор
в Европа сте този, който увеличи цените. Следователно тези цени, които ги залагате вътре,
не отговарят на действителността. И т.2, против съм това, което е казано. Става неясно, а
виждате как ще има разпечатки с всички елементи на цената за бензина и дизела от 01
април. Във втора точка се казва: Цените по т. I не включват цени за достъп и пренос през
газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за
достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на
„Булгартрансгаз” ЕАД. Значи това в неизвестност ще трябва да се прибавя, защото
транзитните такси, които България плаща сега, са на разстояние, на километър по
количество природен газ в MWh. Тук как ще се прибави, как ...? Вие сте задължени да
представяте пределно ясни крайни цени за битовите потребители, каквито ... ето например
в Германия тук Ви давам последния пример, т.24 от тези решения гласи: 3,51 на MWh. Т.
24, ето Ви, цитирам: три, пет, две, едно цента за kWh. Така Вие трябва да го дадете на
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крайния потребител – крайна цена с всички данъци и такси. Това, което няколко пъти съм
Ви го изпращал на Вас, решение на ЕК, което съдържа и стандарта за покупателна
способност. Ние сме с най-скъпия природен газ в цяла Европа. Това е, което имах да кажа,
и трябва да преработите, да намалите цената от 01 април, защото ще заседавате на 14
март, както чух, а това е преди 01 април, което трябва да намалите ... Какво? Вие сега ще
им събирате двойно такси ли? Един път сега ще им определите една цена, а от 01 април
трябва да намалите цената на природния газ на обществения доставчик. Следователно пак нова такса. Затова вземете първо решението за намаляване на цената на природния газ
и след това формирайте за тях ново друго решение. Благодаря за вниманието.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Има ли друго изказване от залата? Не виждам. Г-н Йорданов, предполагам, че Вие
няма да вземете отношение към...
Й. Йорданов – упълномощен представител на „Каварна газ” ООД:
Не.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Работната група? Също – не. Колеги, към Вас? Също не виждам желание за
изказване. Само все пак ще кажа, че в съответствие с Конституцията на Р България не г-н
Винаров, а съдът може да каже дали нашето решение е законно или незаконно. Вашето
твърдение няма никаква почва до решение на съда. До момента всичките обжалвания на
нашите решения в съда са падали и съдът е постановил, че спазваме Закона и
подзаконовите нормативни актове. И за да не останат някои хора със заблуждението, че
цената на суровия петрол в момента е 52 долара, днес цената е шестдесет ...
Й. Йорданов – упълномощен представител на „Каварна газ” ООД:
...и пет.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Шестдесет и пет, точно така. Беше 64. Заради събитията във Венецуела продължава
да се качва за мое огорчение, защото аз самият бих желал да е по-ниска.
И така, преди да закрия общественото обсъждане, искам да отбележа, че закритото
заседание (което съобщих и по време на откритото заседание), на което Комисията ще
излезе с решение, ще се проведе на 14.03.2019 г. от 10:00 ч. Г-н Йорданов, след нашето
решение ще бъдете надлежно информиран, за да получите решението, което ще приеме
Комисията.
Благодаря за участието.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане.
На 14.03.2019 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на
решение относно заявление от „Каварна газ” ООД за утвърждаване на цени за пренос по
газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени
за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на
общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.
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Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-8/06.02.2019 г. покана до заинтересованите
лица относно проект на решение по заявление от „Каварна газ” ООД за утвърждаване на
цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен
снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на
територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(А. Йорданов)

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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