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П Р О Т О К О Л 
 

№ 249 
 

София, 26.11.2020 година 

 

Днес, 26.11.2020 г. от 10:00 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 Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и 

пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

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-15-20-51/19.11.2020 г.  

 

Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

 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-931 от 16.11.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-51#1 от 10.11.2020 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец декември на 2020 г., по която общественият доставчик ще 
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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, Людмила Ненова, Александра 

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

заседание по т. 2 от Протокол № 246/19.11.2020 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В съответствие с  процедурата, на „Булгаргаз” ЕАД е предоставен докладът и оттам 

със заявление за участие в днешното заседание „Булгаргаз” ЕАД съобщава, че тяхното 

становище по доклада ще бъде представено от г-н Николай Павлов – изпълнителен 

директор на „Булгаргаз” ЕАД и г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна 

дейност и търговия с природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД. 

Моля да се осъществи връзка с представителите на „Булгаргаз” ЕАД. 

 

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. Здравейте, г-н Иванов. В съответствие с процедурата, която 

Ви е известна отдавна, моля да изразите становището на „Булгаргаз” ЕАД като заявител за 

утвърждаване на цена за м. декември 2020 г. на природния газ, по която общественият 

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

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Заповядайте, г-н 

Павлов. 

  

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Добър ден, уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа. Искам да започна 

с това, че  „Булгаргаз” ЕАД прегледа доклада на работната група. Нямаме забележки. 

Докладът обективно и коректно отразява всички приложени към заявлението документи, 

така че смятаме, че абсолютно коректно са отразени всички данни.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви много, г-н Павлов. И така, няма забележки и заявителят приема 

доклада и заключенията в него. Имате ли допълнителен коментар, г-н Павлов? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

На 01 декември ще внесем актуализираното предложение като отчетем 

действащите към 30... отчетните данни за спот компонентата към 30 ноември. Така че 

актуалните данни с актуалната цена, актуализираната, ще бъдат внесени на 01 декември 

сутринта – както досега. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Именно по този повод аз вече съм адресирал писмо до Вас, г-н 

Павлов, и очакваме на 01 декември сутринта да получим актуалните данни както за цената 

на природния газ на европейските газови хъбове, така също и пълен отчет за м. ноември за 

курса долар/евро. 

При това положение, преди да закрия заседанието, най-напред отправям покана 

към колегите. Има ли някой въпрос към г-н Павлов? Няма. Позволявам си кратък 

коментар тогава. Искам да уверя, че ако цената на природния газ се запази такава, по 

която ние сме се произнесли на нашето закрито заседание, макар че тя ще бъде променена 

в определена степен, независимо от тази промяна, която не може да бъде драстична, 

цената на топлинната енергия, както и цената на електрическата енергия, произвеждана по 
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високоефективен способ от топлофикационните дружества, ще остане същата и няма да 

бъде променяна за българските потребители. Също така КЕВР няма основание да променя 

тези цени, независимо от възникващите проблеми между обществения доставчик и някои 

от топлофикационните дружества. Комисията е излязла с годишна прогнозна цена на 

природния газ, която да се калкулира от топлофикационните дружества по отношение на 

крайните клиенти, и тази цена няма никакво основание да бъде променяна. Благодаря Ви, 

г-н Павлов. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

И аз благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Преди да прекъснем връзката, искам да отбележа и да съобщя, че насрочвам 

закритото заседание, на което Комисията ще излезе с решение относно цената на 

природния газ за месец декември, ще се проведе на 01.12.2020 г. от 13:00 часа. Незабавно 

след това Вие ще бъдете известен, г-н Павлов, както и българската общественост. 

Благодаря Ви  за участието, успешен ден Ви желая. 

 

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 01.12.2020 г. от 13:00 часа за приемане на решение 

относно заявление с вх. № Е-15-20-51#1 от 10.11.2020 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец декември 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. 

 
Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-51/19.11.2020 г. до „Булгаргаз” ЕАД. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


