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П Р О Т О К О Л 
 

№ 194 
 

София, 15.09.2020 година 

 

 

Днес, 15.09.2020 г. от 11:01 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, 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. 

 

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-15-20-44/14.09.2020 г.  

 

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявил: 

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

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-743 от 11.09.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-44#1 от 11.09.2020 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 
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утвърждаване на цена за месец септември на 2020 г., по която общественият доставчик да 

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 № 192/14.09.2020 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Съгласно процедурата за открито заседание, ние каним представител на заявителя, 

в случая на „Булгаргаз” ЕАД, да изрази отношение, становище по изготвения доклад. В 

случая „Булгаргаз” ЕАД заявява, че в заседанието ще участва г-н Николай Павлов – 

изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД. В съответствие с решение на КЕВР за 

провеждане на откритите заседания и обществените обсъждания, г-н Павлов имаше 

възможност да избере дали да участва по линията за комуникация Skype или присъствено 

в залата. Разбираме, че той ще се включи по Skype. Моля да се осъществи връзка с г-н 

Николай Павлов. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Николай Павлов - представител на „Булгаргаз” 

ЕАД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Добър ден! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден, г-н Павлов. Вие познавате добре процедурата. Очакваме да изразите 

становището си по изготвения и предоставен Ви доклад, който е въз основа на Вашето 

заявление за цена за месец септември 2020 г. на природния газ, по която вие, като 

обществен доставчик, продавате природен газ на крайните снабдители и на лица, на които 

е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Направихме преглед на доклада на работната група. По същество той не се 

различава от последния доклад. Нямаме коментари, нямаме забележки. Считаме, че 

всички данни са отразени коректно и отразяват подадената от „Булгаргаз” документация.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие приемате изцяло както доклада, така и заключенията и резултатите в него? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:  

Точно така! Да.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

По повод на това, което Вие казахте, че той не се различава от предшестващия 

доклад, все пак съм длъжен да отбележа, че проверката, която беше назначена със заповед 

на министър Теменужка Петкова показа, че изчисленията, които са направени на 

ценообразуващите елементи от експертите на „Булгаргаз” ЕАД и след това проверени от 

експертите в Комисията за енергийно и водно регулиране, дирекция „Природен газ“, са 

абсолютно коректни. Надявам се, че в тази процедура това е последната подобна 
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проверка, защото тя дава ясен отговор на всички евентуални съмнения за определянето на 

цената на природния газ. Уважаеми колеги, имате ли въпроси към г-н Павлов – 

изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД? Не виждам, г-н Павлов. Обръщам се към 

работната група. Има ли нови факти, данни и обстоятелства, които трябва да бъдат 

отразени преди приемане на финалното решение на Комисията за енергийно и водно 

регулиране?  

 

А. Иванова - директор  на дирекция „Природен газ“: 

След изготвяне на доклада не са настъпили нови обстоятелства и няма нови факти, 

които да намерят отражение в проекта на решение.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Преди да пристъпим към приключване на това заседание се обръщам към г-н 

Павлов. Г-н Павлов, ще има ли от Ваша страна писмено становище или Вашето изявление 

днес можем да го приемем като официално становище на „Булгаргаз” ЕАД относно нашия 

доклад?  

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Г-н Иванов, пак казвам, че докладът на работната група отразява коректно цялата 

информация, предоставена от „Булгаргаз”, ние не виждаме основание… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

…Да депозирате писмено становище.  

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Преди да закрия заседанието съобщавам нещо, което е важно както 

за заявителя, така и за работната група и за членовете на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, а именно, че утре (16.09.2020 г.) от 10:00 часа ще се проведе закрито 

заседание за приемане на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

утвърждаване на цена за месец септември 2020 г. въз основа на заявлението, подадено от 

„Булгаргаз” ЕАД. Веднага след това, след процедурата по събиране на подписи от 

членовете на Комисията, нашето решение ще бъде предоставено на заявителя „Булгаргаз” 

ЕАД. Искам да отбележа, г-н Павлов, че след едно сериозно забавяне с 11 дни, свързано с 

тази проверка, Комисията за енергийно и водно регулиране в наистина непознати до 

момента съкратени срокове, в рамките на три дни, извърши всички необходими заседания 

по процедурата (без да наруши процедурата) и се надявам в утрешния ден да Ви 

предоставим утвърдената от Комисията цена.  

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Благодаря Ви! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви и аз. Ние, колеги, нямаме друга точка за обсъждане и закривам 

днешното заседание.  

 

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 
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Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 16.09.2020 г. от 10:00 ч. за приемане на решение 

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

доставчик да 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-15-20-44/14.09.2020 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 

 


