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П Р О Т О К О Л 
 

№ 184 
 

София, 27.08.2020 година 

 

 

Днес, 27.08.2020 г. от 10:02 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги 

Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха М. Димитров – за директор на дирекция „Природен 

газ“ и Г. Дечева – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

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 № 175 от 

05.08.2020 г., т. 8, съгласно което за срока на обявената извънредна епидемична 

обстановка обществените обсъждания и откритите заседания се провеждат от разстояние, 

като се осигурява пряко и виртуално участие на заинтересованите лица по смисъла на чл. 

14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение на страните в административните 

производства, които могат да участват в откритите заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Булгаргаз” ЕАД, за присъствено или виртуално 

участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

 „Булгаргаз” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-20-40/19.08.2020 г.  

 

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са заявили: 

 г-н Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД; 

 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК- 691  от 12.08.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-40#2 от 11.08.2020 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 
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утвърждаване на цена за месец септември на 2020 г., по която общественият доставчик ще 

продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия 

за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Красимира Лазарова, Александра 

Димитрова, Ренета Николова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 1 от Протокол № 183/18.08.2020 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Съгласно процедурата на провеждане на откритото заседание, в рамките на 

заседанието, са поканени представители на заявителя „Булгаргаз“ ЕАД, да изразят 

становище по изготвения доклад. От страна на „Булгаргаз” ЕАД за участие от 

разстояние, съгласно наше решение, въпреки че се дава възможност и за присъствено 

участие, специално за откритите заседания, от „Булгаргаз” ЕАД ще изразят становище   

г-н Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД и г-н Иван Иванов – 

началник управление „Лицензионна дейност и търговия с природен газ“ в „Булгаргаз” 

ЕАД. 

Моля да ни свържете с представителите на „Булгаргаз” ЕАД, заявили участие в 

заседанието.  

Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз” ЕАД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден, г-н Павлов, а също и за Вас, г-н Иванов. Приветствам Ви за това, че 

ще вземете участие в днешното заседание на Комисията и Ви моля да изразите 

становището на ръководеното от Вас дружество „Булгаргаз” ЕАД относно доклада, 

който работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране е изготвила по 

повод утвърждаване на цената на природния газ за месец септември. Заповядайте, г-н 

Павлов. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа комисари, „Булгаргаз” ЕАД 

прегледа доклада на работната група и няма забележки, като считаме, че докладът 

обективно отразява приложените към заявлението документи. За окончателното 

утвърждаване на цената за месец септември, „Булгаргаз” ЕАД ще предостави на КЕВР 

необходимата отчетна информация за борсовите цени на 01 септември, както до сега го 

правихме. Искам само да направя един коментар. По отношение на борсовите цени, 

„Булгаргаз” ЕАД на 11 август внесе заявлението за утвърждаване на цена, продажна цена 

за месец септември, като предложи увеличение с малко над 15 %, това увеличение се 

дължи на значителното увеличение на борсовите индекси за периода 01 август – 10 август. 

Това е близо над 40%, а към днешна дата увеличението е 49 %. Това е причината за 

предложеното увеличение на цената на природния газ. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Павлов. Първо, благодаря Ви, че давате положителна оценка на 

доклада, изготвен от работната група, както Вие заявихте, „Булгаргаз” ЕАД няма 

възражения по изготвения доклад и направените заключения и изводи в доклада. На второ 

място, аз самият щях да поставя този въпрос, а всъщност ние на 01 септември едва, ще 

знаем състоянието на борсовите цени за целия изтекъл месец август, който трябва да го 
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отразим в окончателното ни решение. Както всеки месец, така и сега от Комисията ще Ви 

бъде изпратено специално писмо, с което ще изискаме тази информация от Вас. Очакваме 

сутринта на 01 септември да ни бъде предоставена, защото това, което трябва да обявя 

сега е, че закритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което 

Комисията ще вземе решение за утвърждаване на цена на природния газ за м. септември 

2020 г., по която „Булгаргаз” ЕАД като обществен доставчик продава природен газ на 

крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос 

на топлинна енергия, ще се проведе в същия ден на 01 септември 2020 г. от 13:00 часа. 

Искам все пак да Ви запитам, очаквате ли, че това, което ще ни бъде представено, ще се 

различава съществено от поисканото от Вас изменение на цената, което към момента е 

малко над 15 %, спрямо цената за предшестващия месец август? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД; 

Уважаеми г-н Иванов, аз да потвърдя, че в „Булгаргаз” ЕАД беше получено писмо 

от КЕВР за предоставяне на отчетна информация за борсовите цени на природния газ на 

01 септември. Както казах само за 10 дни (от 01 август до 10 август), цената на борсовите 

индекси се покачи с 40 %. За съжаление продължава и тази тенденция. Към днешна дата е 

близо 49 %. Цената, която сме предложили, вероятно може да има и съвсем малко 

увеличение, но така, като гледам таблицата с утвърдените цени за последните 5 месеца, 

ще се върнат на нива от м. май, вероятно. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Благодаря Ви, г-н Павлов. Сигурен съм, че коректно, както и до сега на 01 

септември ще получим изискуемата актуална информация за цените на газовите хъбове в 

Европа към края на м. август, т. е. последният ден на м. август при затваряне на борсата. 

Колеги, обръщам се към Вас. Имате ли въпроси към заявителя „Булгаргаз” ЕАД, 

представен от изпълнителния директор г-н Павлов и шефа на управление г-н Иван 

Иванов? Няма. Работната група има ли някакъв коментар? Няма. Г-н Павлов, благодаря 

Ви за участието, на Вас и на г-н Иванов, желая Ви успешен ден. Колеги, аз вече обявих, че 

закритото заседание ще се проведе от 13:00 часа на 01.09.2020 г. Тъй като няма никакви 

забележки, това беше декларирано от г-н Николай Павлов, не съобщавам срок за 

представяне на становище от страна на „Булгаргаз” ЕАД като заявител. 

 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Насрочва закрито заседание на 01.09.2020 г. от 13:00 ч. за приемане на решение 

относно утвърждаване на цена за месец септември на 2020 г., по която общественият 

доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е 

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

 

 

 

 

 



 4 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-40/19.08.2020 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 

 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (А. Йорданов) 

  

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

Р. ТОТКОВА 

 

 

       

 

 
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 


