ПРОТОКОЛ
№ 168
София, 25.08.2021 година
Днес, 25.08.2021 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, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова
(без право на глас).
На заседанието присъстваха Р. Тахир – за директор на дирекция „Природен газ“
(съгласно Заповед № 690 от 15.07.2021 г.) и експерти на 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-15-20-26/19.08.2021 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-831 от 13.08.2021 г.
относно заявление с вх. № Е-15-20-26#1 от 11.08.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец септември 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.
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Хриси Йорданова, Александра
Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от Протокол № 167/19.08.2021 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В съответствие с процедурата за участие в откритото заседание бяха поканени
изпълнителният директор на „Булгаргаз” ЕАД г-н Николай Павлов или други лица, които
са оторизирани да представляват дружеството. В отговор „Булгаргаз” ЕАД е заявило, че
участие в откритото заседание ще вземат именно Николай Павлов – изпълнителен
директор на „Булгаргаз” ЕАД и г-жа Людмила Витанова - ръководител отдел „Цени,
пазарни анализи и ценообразуване“ в „Булгаргаз” ЕАД. Моля да се осъществи връзка по
канала за комуникация Skype с представителите на „Булгаргаз” ЕАД в днешното
заседание.
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:
Добро утро на всички!
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добро утро! Вие познавате процедурата. Тя се повтаря ежемесечно. Моля Ви да
представите становището на ръководеното от Вас дружество „Булгаргаз” ЕАД по доклада,
който е изготвила работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране
относно цените на природния газ за месец септември. Слушаме Ви!
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Уважаеми г-н Иванов, уважаеми дами и господа, „Булгаргаз” ЕАД прегледа
доклада на работната група. Нямаме коментари, нямаме забележки. Всичко е отчетено
коректно. Искам само да добавя няколко неща и малко информация по отношение на
цените на европейските газови пазари и по отношение на нашата цена. Цените на
европейските газови пазари, както всички виждаме, продължават да се повишават спрямо
цените от предходните месеци (и то значително), като достигат рекордни нива за
последните години. Внесеното заявление на единадесети от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена на природния газ за месец септември отчита стойността на
ценообразуващите компоненти към дата десети август, т.е. предложената цена е прогнозна
– в размер на 67,33 или по фиксинга на БНБ: 34,43 евро. За сравнение: прогнозните цени
на европейските газови пазари към тази дата (десети август) за доставка през месец
септември е в приблизителен размер на 42,60 евро, т.е. разликата е повече от 8 евро. Към
вчерашна дата осреднените цени на европейските газови пазари за доставка през
септември достигнаха 44 евро/МВтч. Въпреки тези рекордно високи цени на газа на
европейските газови пазари, през 2021 г., „Булгаргаз” ЕАД успява да предлага на
българския потребител цени, които са значително по-ниски от цените на европейските
газови пазари, като ценовото предимство на българския потребител (изчислено през
доставените до момента количества) е в приблизителен размер на 100 млн. лв., което
представлява сериозно предимство за българския потребител, включително и за
българската индустрия. Прогнозната цена на „Булгаргаз” ЕАД за септември месец се
очаква да е с близо или над 20% по-ниска от осреднените цени на европейските газови
хъбове за доставка през месец септември. Ние полагаме всички усилия и се стремим да
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продължим да предлагаме цени по-ниски в сравнение с цените на европейските пазари и
се надявам тази тенденция да се запази и през следващите месеци. По отношение на
количествата в „Чирен“. Нагнетяването в ПГХ „Чирен“ се осъществява със съгласуван с
оператора график и в изпълнение на Плана за бедствия и аварии, който е одобрен от
министъра на енергетиката. В края на нагнетателния сезон (15.10.2021 г.) се очаква
„Булгаргаз” ЕАД да разполага с количества, които ще бъдат в по-голям размер в
сравнение с миналата година – близо 8%. Това е от наша страна, ако имате въпроси – ние
сме готови с колежката да предоставим отговор.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Павлов! Колеги, има ли въпроси или изказвания? Тогава аз искам да
направя изказване. То е свързано с цената, която предлага „Булгаргаз” ЕАД за месец
септември и съпоставка с цените на европейските хъбове. Г-н Павлов е прав като казва, че
цената на газовите хъбове наистина расте след известен малък спад, който се беше
получил като следствие от известен спад в цената на суровия петрол. Във вчерашния ден
дори септемврийските фючърси надминаха стойността, която каза г-н Павлов. Те
достигнаха 45,675 евро/МВтч, т.е. това е една тенденция, която продължава непрекъснато.
Заедно с това, нас, г-н Павлов, ни интересуват и цените на суровия петрол – по причина,
че суровият петрол е важна компонента преди всичко за цената на природния газ, който
ни се доставя от Азербайджан, но в една степен (може би по-малка, но все пак значима) и
за природния газ, който ни се доставя от „Газпром експорт“. За цената на петрола имаше
един сравнително съществен спад, който се надявам, въпреки че започват да се връщат
към цени от порядъка на 70 долара за барел, но бяха преди това стигнали 74-75 долара за
барел и очакваното пускане в действие на „Северен поток 2“, се твърди, че това ще доведе
до намаляване на цената на природния газ, а и на европейските газови хъбове. По
отношение на запълняемостта на „Чирен“. В крайна сметка това, което ни се подава като
информация е, че средната запълняемост на газохранилищата в Европа е от порядъка на
64%, а в „Чирен“ е все още 53%. Вие самият казахте, че срокът за запълване е още близо
месец и половина, малко повече. Надяваме се действително запълняемостта в „Чирен“ да
надмине 70%, макар, че голямата запълняемост на един подобен газов хъб трябва да бъде
почти 90%. Вие сравнихте спрямо миналата година, но има години, в които
запълняемостта е била по-голяма. Все пак ще отбележа, че този проблем не се дължи на
„Булгаргаз” ЕАД, а на това, че в продължение на една седмица в предшестващия месец
(поради ремонтни дейности на „Турски поток“) фактически „Булгаргаз” ЕАД беше
принуден, след ускорено нагнетяване, да използва „Чирен“ като доставчик на природен
газ за клиенти в България. Г-н Павлов, по отношение на цената, която Вие ни давате и
която е валидна към десети август и тази, която ще ни подадете на първи септември
сутринта, очаквате ли повишение спрямо тези 67,33 лв.?МВтч?
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Всъщност има още пет работни дни до изтичане на месеца, така че не мога да се
ангажирам с прогноза за цената на газа от първи септември. Виждате динамиката на
европейските газови пазари и как в рамките на няколко дни цените скачат и достигат
рекордни нива. Надявам се дори и да има увеличение то да бъде несъществено. И пак
казвам: цената на „Булгаргаз” ЕАД ще бъде значително по-ниска от цените за доставка на
европейските пазари за месец септември 2021 г.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да, това е така. Между 10 и 11 евро на европейките газови хъбове цената е повисока за фючърсите с доставка месец септември, от това, което Вие предлагате за
българските потребители. Колеги, ако няма други въпроси… Благодаря, г-н Павлов! Вие
ще получите от нас изрично писмо, а може би вече сте го и получили с изискването, което
знаете, че до девет часа на първи септември очакваме от Вас актуализирана информация
за цените, които Вие предлагате, считано от първи септември, както всеки месец го
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изискваме.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Разбира се, информацията ще бъде предоставена в оказания срок.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви! Успешен ден от името на Комисията!
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Успешен ден Ви желая!
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря! Колеги, закривам първото заседание. Преди това единствено да
попитам работната група: Вие имате ли нещо, което да съобщите?
Р. Тахир:
Няма нови факти и обстоятелства.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Очакваме първи септември сутринта, за да видим актуализираното предложение за
цена на природния газ. Насрочвам закритото заседание, която ние знаем, че се провежда в
първия ден на съответния следващ месец, за 01.09.2021 г. от 14:00 часа. На това заседание
Комисията ще излезе с решение за цената на природния газ за месец септември.
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 01.09.2021 г. от 14:00 часа за приемане на решение
относно заявление с вх. № Е-15-20-26#1 от 11.08.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец септември 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-15-20-26/19.08.2021 г. до „Булгаргаз” ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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