ПРОТОКОЛ
№ 123
София, 24.06.2021 година
Днес, 24.06.2021 г. от 10:03 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 А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р.
Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ в КЕВР.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел
ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на
прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на
обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите
заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява 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-15-20-21/18.06.2021 г.
Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са:
• г-н Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД;
• г-жа Людмила Витанова – ръководител отдел "Цени, пазарни анализи и
ценообразуване" в „Булгаргаз” ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-586 от 15.06.2021 г.
относно заявление с вх. № Е-15-20-21#1 от 10.06.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец юли 2021 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, Хриси Йорданова, Александра

София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
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Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от Протокол № 122/18.06.2021 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с процедурата на провеждане на откритите заседания е изпратена
покана към заявителя „Булгаргаз” ЕАД. За участие в заседанието от „Булгаргаз” ЕАД е
заявено, че становището на дружеството ще бъде представено от г-н Николай Павлов –
изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД и от г-жа Людмила Витанова – ръководител
на отдел „Цени, пазарни анализи и ценообразуване“ в „Булгаргаз” ЕАД. Моля, връзка с гн Павлов.
Служител от КЕВР потърси представителите 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!
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Радвам се, че Ви чуваме съвсем добре. Надявам се, че и от Ваша страна чувате
въпросите, които евентуално ще Ви бъдат зададени, но преди това: Вие знаете процедура.
Моля Ви, да изразите становището на ръководеното от Вас дружество „Булгаргаз” ЕАД,
което е заявител в Комисията за енергийно и водно регулиране, за утвърждаване на цена
на природния газ за м. юли 2021 г. Моля, г-н Павлов, очакваме Вашето становище.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, на 10 юни „Булгаргаз” ЕАД
подаде в КЕВР заявление за утвърждаване на цена на газа за м. юли. Предложената цена е
прогнозна и отразява развитието на европейските газови пазари, котировките на
алтернативните на природния газ горива (мазут и газьол) към тази дата. Докладът на
работната група отразява съвсем коректно подадената информация от „Булгаргаз” ЕАД.
„Булгаргаз” ЕАД няма коментари по доклада. Следва да се отбележи обаче, че след 10
юни цените на петрола и петролните продукти, както и цените на европейските газови
пазари, продължават да се повишават, като това повишение се дължи на нарасналото
търсене на горива и със сигурност ще намери своето отражение в цената за м. юли, която
ще бъде предложена за утвърждаване на 01 юли. Следва да се отбележи обаче, че цените
на петрола за последните шест месеца са се повишили с над 50%, т.е. от 50$ за барел на
75$ за барел. Също така, цените на европейските газови пазари бележат значителен ръст
за последните шест месеца, като усреднената цена на борсите е скочила с над 70% от
малко над 16 евро за MWh на над 28 евро за MWh. Прогнозната цена на „Булгаргаз” ЕАД
за юли месец, изчислена към днешна дата, ще бъде отново по-ниска с над 10% от цените
на европейските газови борси за доставка на природен газ за юли месец 2021 г., като
„Булгаргаз” ЕАД ще внесе своето предложение за цената с отчетните данни към
последния работен ден на месеца - на 01 юли.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Павлов! Стана вече традиция, ние ще отправим към Вас
специално искане, на 01 юли сутринта да ни предоставите отчетните данни за изминалия
месец юни, за да може цената, която ще определи регулаторът, ще утвърди регулаторът,
да бъде коректна и да съответства действително на цените на европейските пазари на
природен газ за целия м. юни. Имам следния въпрос. Вие споменахте цена 28 евро за
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MWh. Това е цена от последните дни, така ли?
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Това е усреднената цена към днешна дата за доставка на природен газ за м. юли.
Това е на европейските борси, като очакванията са цената на „Булгаргаз” ЕАД да бъде пониска поне с 10%.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да. В момента цената, която ние обсъждаме е 46, 88 лв. Нали така? Да. Очевидно
тази цена е валидна към датата на заявлението, което Вие представихте.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Точно така. Прогнозна цена, която отчита движението както на петрола, така и на
европейските газови пазари към дата 10-ти.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Медиите в България в последните седмици отразяват почти ежедневно
повишаването на цените на енергоносителите в Европа и по света: и на природния газ, и
на суровия петрол, и на електроенергията. В този смисъл, трябва фактически да се очаква,
че на 01 юли сутринта, когато Вие ни представите актуализирания отчет за цената за
целия месец юни, ще се наложи тази цена от 46, 88 лв. да бъде коригирана нагоре.
Въпросът е по-скоро с колко ще стане това? С какви проценти?
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Това ще стане ясно на 01 юли. Нека да не спекулираме. Има достатъчно време.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
А иначе, що се касае до общия тренд на изменение на цените, пред мен са цените за
всеки един месец от юни 2020 г. до юни 2021 г. И сега с тези нови цени мога само да кажа,
че сравнено с цената в късната есен на 2020 г., сега цената през месец юни се увеличава
практически двойно, спрямо цената преди по-малко от една година, а както казахте Вие
повишението е със 70%. Това е от началото на годината ли, г-н Павлов?
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Това е от началото на годината, да.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да. И на петрола с 50%.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Да, петролът се търгуваше за 50$ за барел към края на 2020 г., а сега виждате
достига нива от 75$.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Точно така. Цената на петрола за нас също е изключително важна, защото тя има
определящо значение за един от доставчиците на природен газ в микса, който „Булгаргаз”
ЕАД в крайна сметка получава от своите доставчици. За съжаление и тази цена върви
нагоре. Това означава, че всъщност българските потребители на природен газ, но не само,
на топлоенергия, в която природният газ има определящо, почти изключително
значение… И като се добави към това и рязкото повишаване на цената на квотите, които
се търгуват на европейска платформа, това са квотите въглероден диоксид. Предстои
приемането на решение, което наистина предвижда сериозно увеличение на цените, което
в никакъв случай Комисията за енергийно и водно регулиране не го желае, но ние сме
принудени по причина, че ценообразуващите елементи, което съм казвал и преди, изцяло
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тези, които са най-важните и най-съществени, ние сме длъжни да ги отразим така, както
ги получава България от европейските пазари – било на петрол, било на природен газ. Аз
Ви благодаря, г-н Павлов. Предполагам, че г-жа Витанова няма нещо, което да добави. Тя
се солидаризира с Вашето мнение, предполагам?
Людмила Витанова – ръководител отдел "Цени, пазарни анализи и
ценообразуване" в „Булгаргаз” ЕАД:
Да.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се към колегите. Колеги, Вие, имате ли желание нещо да добавите,
въпроси или изказвания? Няма. В такъв случай, преди да закрия днешното публично
заседание, то е открито заседание, искам да оповестя, че закритото заседание, на което
Комисията ще излезе с решение за цената на природния газ за м. юли 2021 г., ще се
проведе на 01.07.2021 г. от 14:00 часа. Дотогава, в рамките на деня, ние ще получим
актуализирана информация от „Булгаргаз” ЕАД, тя ще бъде обработена и отразена от
работната група към Комисия за енергийно и водно регулиране и в 14:00 часа ние ще
разискваме и ще се произнесем с решение. Благодаря Ви за участието, г-н Павлов, и Ви
желая успешен ден!
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Благодаря 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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 01.07.2021 г. от 14:00 часа за приемане на решение
относно заявление с вх. № Е-15-20-21#1 от 10.06.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец юли 2021 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-15-20-21/18.06.2021 г. до „Булгаргаз” ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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