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П Р О Т О К О Л 
 

№ 204 
 

София, 25.09.2020 година 

 

 

Днес, 25.09.2020 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

  

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

Р. Тахир – 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-15-20-43/18.09.2020 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-750 от 16.09.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-43#1 от 10.09.2020 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец октомври 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, Красимира Лазарова, Александра 

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

заседание по т. 1 от Протокол № 203/18.09.2020 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В съответствие с  процедурата, моля да направим връзка по канала за комуникация  

Skype с г-н Николай Павлов - изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД, тъй като 

компанията ни е подала официално, че той ще участва. 

 

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

ЕАД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Павлов. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Добър ден! Чуваме ли се? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От наша страна, да. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Добър ден на всички. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден. Моля Ви да изразите отношение, г-н Павлов, по представения Ви 

доклад относно заявлението Ви, което сте подали за утвърждаване на цена за месец 

октомври на природния газ. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа. „Булгаргаз” разгледа 

доклада на работната група и няма коментари, тъй като самият доклад обективно отразява 

приложените в заявлението документи. За окончателното утвърждаване на цената за 

месец октомври, „Булгаргаз” ще предостави на КЕВР необходимата отчетна информация 

за борсовите цени на европейските газови хъбове на 01 октомври, както практикуваме и 

досега. Също така имаме готовност да предоставим и актуална информация за 

алтернативните на природния газ горива (мазут и газьол), които формират петролната 

компонента за периода 01-28 септември. 

  

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Павлов. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:  

Като очакваме, г-н Иванов, тази информация да бъде изискана в писмото, за което 

благодарим. 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Благодаря Ви и аз. Вчера всъщност разписах писмо до Вас, в което именно 

заявяваме, че желаем сутринта в 09:00 часа на 01 октомври да получим актуална 

информация, която касае газовата и петролна компонента при ценообразуването на 

природния газ за месец октомври. Колеги, има ли въпроси към г-н Николай Павлов - 

изпълнителен директор на „Булгаргаз”? Г-н Павлов от моя страна един въпрос. 

  

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:  

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие ни подавате заявлението на 10-то число на месеца, който предшества месеца, 

за който се определя цената на природния газ, оттогава минаха 15 дни. И тъй като съм 

убеден, че Вие следите ежедневно промяната на цената на европейските газови хъбове, 

бихте ли ни казали по отношение на цената, която Вие поискахте при тогавашните нива 

на цената на природния газ, на газовите хъбове. Има ли сериозно изменение в тези две 

седмици, които изминаха оттогава? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:  

Отчитаме незначително изменение, което ще бъде отразено в заявлението. Като 

искрено се надяваме предложената за утвърждаване цена да бъде по-ниска от тази, която 

предложихме на 11 септември. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Павлов. Тоест да очакваме, че в крайна сметка цената ще бъде 

близка до тази, която Вие поискахте. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 
Ами все пак има още няколко дни, които трябва да отчетат тези флуктуации и 

нашето желание е наистина да можем да предоставим заявление, което да бъде … по-

ниска цена. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, благодаря Ви за участието, желая Ви хубав ден. Колеги, преди да 

закрия заседанието. Да, разбира се. Има изказване от г-н Ремзи Осман. 

 

Ремзи Осман говори без микрофон 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, независимо от това, тъй като докладът е представен и на „Булгаргаз”. 

Слушаме Ви, г-н Осман. Включете си микрофона. 

 

Ремзи Осман: 

Нямам претенции по съдържанието на доклада, но в болдвания текст след 

разглеждане на данните и документите по заявление „X“ от еди-коя си дата в скоби 

поверителен вариант. Вижте, в един доклад посочвате има търговска тайна, няма 

търговска тайна. Какво означава неповерителен доклад? Това не е правилна структура на 

един доклад. Обръщам се към работната група. Има си правила за опазване на 

съответната тайна, дали е търговска или друга, но в този вид, какво Вие сте гледали? 

Неповерителен вариант? Какво означава това? 

 

Говори се без микрофон 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Изчакайте да завърши г-н Осман. 

    

Ремзи Осман: 

Структурата трябва да е друга. Вие си посочвате. Те са посочили кое е търговска 

тайна. Има ли, няма ли и т. н… И оттам нататък има с документооборота, има различни 

квалификации за съответните документи, но в този вид не е правилен. Не е фатален, но е 

погрешен. Трябва да се промени. В едни следващи доклади трябва да изглежда по друг 

начин. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Осман. Всъщност г-н Осман, както Ви разбирам, Вие считате, 

че не е и редно в началото да се посочва, какъв е вариантът, който е посочен, че е не 

поверителен. Просто разглеждането е на базата на доклада. 

 

Ремзи Осман: 

Аз, за да остане тогава в стенографския протокол. В един доклад се посочват, има 

да, еди-какво си, има посочена търговска тайна от заявителя или няма, но да посочи в 

доклада, примерно, работна група в скоби, това е неповерителен вариант, не е правилно. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това да не се цитира в следващите доклади. 

 

Ремзи Осман: 

Дали е доклад или не е доклад, ако има търговска тайна, посочена търговска тайна, 

ако има друга квалификация за информацията, да се посочва по съответния ред за 

работата с документооборота. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Осман. Работната група чу предложението и забележката на г-н 

Осман. Г-н Павлов, преди да закрием заседанието, искам все пак да съобщя това, което 

Вие знаете, тъй като на 01 сутринта ще ни представите актуализирано заявлението за 

цената на природния газ за месец октомври. Комисията ще проведе своето заседание 

именно на 01.10.2020 г., на което ще вземе окончателно решение за утвърждаване цената 

на природния газ на обществения доставчик „Булгаргаз” ЕАД за месец октомври. 

Благодаря Ви за участието. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:  

И аз благодаря, успешен ден! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Подобно и на Вас! 

 

 

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 : 
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Насрочва закрито заседание на 01.10.2020 г. за приемане на решение относно за 

утвърждаване на цена за месец октомври 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-15-20-43/18.09.2020 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман ) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 


