ПРОТОКОЛ
№ 71
София, 26.03.2020 година
Днес, 26.03.2020 г. от 10:01 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 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.
„Булгаргаз” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-15-20-21/20.03.2020 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 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-239 от 17.03.2020 г.
относно заявление с вх. № Е-15-20-21#1 от 11.03.2020 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец април 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, Сирма Денчева,
Ренета Николова, Димитър Дуевски, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по
т. 1 от Протокол № 67/20.03.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
От страна на заявителя, „Булгаргаз” ЕАД, тук за участие в заседанието са: г-н
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД и г-н Иван Иванов –
началник управление „Лицензионна дейност и търговия с природен газ“ в дружеството
„Булгаргаз” ЕАД. Така, както предвижда процедурата, давам думата на представителите
на „Булгаргаз” ЕАД. Вероятно Вие, г-н Павлов ще вземете думата? Моля, изразете
отношение …
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми дами и
господа. „Булгаргаз” ЕАД разгледа доклада на работната група. В общи линии сме
съгласни с това, което … Първият, въпрос е по отношение на предложението на работната
група за утвърждаване на цена от първи, като същата да бъде съобразена с последните
котировки на съответния хъб. Ние бихме споделили eдно такова предложение, ако всички
котировки, включително и на мазута, и на газьола, бъдат отразени и по този начин цената
ще показва реалната пазарна ситуация.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Или състояние.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Точно така. И затова нашето предложение ще бъде, което ще бъде отразено в
становището. Да бъдат отразени всички котировки, а не само на единия от компонентите.
И имам още един коментар във връзка с информация, която е предоставена от „Булгаргаз”
ЕАД, като търговска тайна, а в самия доклад просто е оповестена. Моята молба е да бъде
заличена, тъй като разкрива чувствителна търговска информация и не бива да бъде
оповестявана. Това е, което искам да кажа. И в заключение, не веднъж сме заявявали, че
след успешно приключване на преговорите, че цената на природния газ трябва да бъде на
месечна база. А защо? В момента на всички им е ясно, че в момента има изключителна
динамика на пазарите, както на петролните, така и на пазарите на природен газ, а това ще
позволи на „Булгаргаз” ЕАД да предлага, както на регулирания, така и на свободния
пазар, цена, която наистина ще бъде много, много близко до пазарната. Като се отчетат
всички компоненти в ценовата формула. Това ще бъде в интерес на всеки един
потребител. Ние направихме една калкулация, ако продължи ценообразуването да бъде на
тримесечна база, не дай си Боже и на шестмесечна, разликата в цената може да бъде
между 30% и 50%. Мисля, че няма интерес нито „Булгаргаз” ЕАД, нито потребителите да
се получават такива фрапиращи разлики. Това ще бъде нашето предложение. Аз съм
сигурен, убеден съм, че Комисията за енергийно и водно регулиране има капацитета, за да
може да отчете и да отрази това наше предложение. Благодаря Ви, за което.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Павлов. Г-н Иванов, ще добавите ли нещо или г-н Павлов изрази
становището достатъчно изчерпателно?
Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с
природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД:
Само бих казал, че по-подробно бележките, които „Булгаргаз” ЕАД, които г-н
Павлов направи, ще бъдат отразени в по-подробен вариант в нашето становище, което ще
Ви предоставим.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Обръщам се към работната група. Г-жо Тахир, чухте изказването на
представителите на заявителя. Имате ли от Ваша страна нещо, което да заявите пред
Комисията и пред заявителя?
Р. Тахир:
Ние ще разгледаме внимателно становището, което ще входират и съобразявайки
се с условията на договора и закона, съответно ще се отразят нещата.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Аз наистина Ви благодаря. Третата забележка се отнася всъщност за
предмет, който е извън самото заседание днес, но чухме становището на „Булгаргаз” ЕАД
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и по този повод. Що се касае и до другите две забележки, ние очакваме да ни ги внесете
писмено. Комисията за енергийно и водно регулиране ще изпълни своя ангажимент
коректно и от 01 април цената на природния газ ще бъде изменена, съобразно решението,
което ще приеме, и което към момента показва намаление на цената с 40, 49%. В същото
време, към момента аз не мога все още да обявя датата и часа на заседанието, на което ще
се вземе решението на Комисията, но няма да има никакво забавяне в оповестяването на
цената. Благодаря Ви за участието, г-н Павлов и на Вас г-н Иванов. Заповядайте.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Искам само да добавя още нещо.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Слушаме Ви.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Във връзка с последните събития…
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
…Които намериха своето отражение и на пазарите на петрол и на газ. За
последните 20 дни наистина отбелязваме значителен спад. Както на петролните продукти,
така и на дериватите на мазута и на газьола, така и на хъбовете, по които се търгува
природния газ. Това със сигурност, ако днес „Булгаргаз” ЕАД трябва да подава своето
заявление към КЕВР, със сигурност намалението ще бъде още по-ниско. Това искам да го
кажа, и ако Комисията счете, че ние можем да предоставим актуална информация към 31во число, това би се отразило още по-добре на пазара. Благодаря Ви, бъдете здрави.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, Г-н Павлов. Ние ще изпълним изцяло клаузите на договора, който е
сключен между „Булгаргаз” ЕАД и „Газпром экспорт”. В това отношение, по всяка
вероятност, ние ще изискаме официално от Вас данните, които ще се получат на 31 март,
да ни бъдат предоставени с оглед нашето решение да бъде в съответствие с изискването
на договора, който сте сключили. И естествено ще отразим всяка промяна, такава, каквато
е. Тя е наистина много динамична, но в момента се върви към по-нататъшно намаляване
на цената. Благодаря за участието.
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание, като датата и часът за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-15-20-21#1 от 11.03.2020 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец април 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, ще бъдат определени допълнително.
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Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-21/20.03.2020 г. до „Булгаргаз”
ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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