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П Р О Т О К О Л 
 

№ 210 
 

София, 28.09.2021 година 

 

Днес, 28.09.2021 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“ и 

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-15-20-30/20.09.2021 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-952 от 20.09.2021 г. 

относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-30#1 от 10.09.2021 г. за 

утвърждаване на цена за месец октомври 2021 г., по която общественият доставчик да 

продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е 
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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 

Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 4 от Протокол № 199/20.09.2021 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, в съответствие с процедурата на откритите заседания, моля да се 

осъществи връзка по канала за комуникации Skype с представителите на „Булгаргаз” ЕАД, 

които ще представят становището на дружеството, а това са: г-н Николай Павлов, който е   

изпълнителен директор на дружеството и г-жа Людмила Витанова – ръководител отдел 

„Цени, пазарни анализи и ценообразуване“. Моля, връзка с тях.  

 

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: 

Здравейте, г-н Иванов!  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не се чува нищо от Ваша страна. Нито от Вас, нито от г-жа Витанова. Моля, 

вероятно има някакъв проблем... 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Сега чуваме ли се? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Сега имаме звук. Още веднъж, г-н Павлов, здравейте! Очакваме във Ваше 

изявление, да представите становището на ръководеното от Вас дружество „Булгаргаз” 

ЕАД, което е заявител със специално заявление, подадено при Комисията за енергийно и 

водно регулиране на 10 септември (тази година) за утвърждаване на цени на природен газ 

за м. октомври. Слушаме Ви! 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Добър ден, г-н Иванов! Добър ден и на всички комисари! „Булгаргаз” ЕАД разгледа 

доклада на работната група. Няма коментари, нямаме забележки. Всичко е отразено 

коректно. По отношение на развитието на пазарите бих искал да дам, да внеса малко 

яснота и допълнителна информация - какво се случва на пазарите на природен газ и 

високите цени. Както всички знаем, от началото на 2021 г. цените на природния газ и на 

петрола бележат сериозен ръст. В последните …(лоша връзка)… месец достигат нива, 

които са рекордно високи в исторически план и това се дължи… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Накъсва се звукът, г-н Павлов. Ако изчакате за секунда, моля, ще Ви дам знак в 

момента, когато бъде при нас, преодолян проблемът. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Ние Ви чуваме отлично. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Да. Сега вече Ви чуваме добре. Повторете, ако обичате само последното изречение, 

което не го чувахме добре. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Последното изречение беше, че цените на природния газ в глобален мащаб бележат 

рекордни високи нива, като към вчерашна дата газът се търгува за 77 евро на мегаватчас, а 

тази висока цена е в резултат на повишеното търсене от възстановяването на 

икономиките. Икономиките искат енергия, искат гориво. Към настоящия момент в Европа 

очевидно количествата, които се подават са недостатъчни, за да покрият както текущото 

потребление, така и да бъдат нагнетени количества, за да се осигури есенно/зимния сезон. 

Поражда се едно опасение за недостиг на природен газ през зимните месеци, като по наша 

информация газохранилищата в Европа, в момента запълняемостта им е в значително по-

ниски нива в сравнение с предходни години. По информация, с която разполага 

„Булгаргаз” е, че средната запълняемост е 70% при нормална запълняемост около 90% за 

предходни години. Прогнозите на водещи агенции, които наблюдават пазара на природен 

газ, не предвиждат намаление на цените за зимния сезон. Като тези прогнози показват 

запазване на нивата през следващото тримесечие, дори и през първото тримесечие на 2022 

г. По отношение на цените в България, както знаете „Булгаргаз” закупува природния газ и 

по двата си договора, по ценови формули, които реферират изцяло по котировките както 

на петрола, така и на европейските газови пазари. И за България, и за „Булгаргаз” е важно 

да се постигне такъв устойчив микс от доставки от различни източници, което да 

гарантира оптималното съотношение между цена и сигурност и непрекъснатост на 

доставките. Всички знаем, че цената на „Булгаргаз” е значително по-ниска от действащите 

цени на европейските газови пазари 20-25% и така с нашата търговска политика успяваме 

да предлагаме цени по-ниски в сравнение с европейските пазари. Реално погледнато през 

цялата година, през цялата 2021 г., продажните цени на „Булгаргаз” са усреднено с около 

20%, дори и над 20% по-ниски в сравнение с европейските газови пазари, което означава, 

че българският потребител на природен газ е заплатил по-малко в сравнение с тези, които 

купуват на цени по европейски газови пазари. През количества, до септември месец, това, 

през продадени количества, това означава, че българският потребител на природен газ е 

платил с над 140 милиона лева по-малко в сравнение, ако трябваше да купува по цени на 

европейските пазари, ако заявки на клиенти до края на годината и при запазването на тази 

тенденция, това ще означава, че българската индустрия ще заплати с 400 милиона лева по-

малко. Знаете нашата политика, политиката на  „Булгаргаз” е да се прехвърлят всички … 

от договорите към клиентите и ние успяваме това да го правим. А друго важно нещо е: на 

българския пазар няма недостиг на природен газ. Имам предвид, „Булгаргаз” успява да 

доставя на всички свои клиенти, включително и на такива клиенти, на които други 

доставчици са отказали доставки, а също така и успява по план да си нагнетява 

необходимите количества в „Чирен“, като тази година ще бъдат… по-голямо количество 

ще бъде нагнетено в сравнение с предходни периоди, т.е. за клиентите на „Булгаргаз” 

няма да има недостиг. Всички заявки са обезпечени и „Булгаргаз” е готов за 

есенно/зимния сезон. Полагаме всички усилия да осигуряваме газ, сигурност на 

доставките и също така да продаваме на цени, които са по-изгодни в сравнение с цените 

на европейските газови пазари. Това е което можем да дадем като информация и още 

веднъж казвам: ние сме готови за есенно/зимния сезон, „Чирен“ ще бъде пълен с 

количествата, които „Булгаргаз” е предвидило да нагнети и всички клиенти, които са 

сключили договори с „Булгаргаз” и са дали обвързващи заявки, са обезпечени за този 

период. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Павлов! Благодаря за този обзор, който направихте, защото 

откритото заседание е действително възможност да се чуе по-подробно становището на 

заявителя, а именно в случая „Булгаргаз” ЕАД. Аз напълно споделям това, което Вие 

казахте, че цените в България са с около 20% по-ниски поне, като ги сравнявам почти 
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ежедневно с цените на най-големия европейски газов хъб и заедно с това пазар на 

природен газ – TTF в Нидерландия. Надявам се това да продължи и ние действително да 

имаме с 20% по-ниски цени, отколкото на големите европейски газови пазари. На второ 

място, така изразявам надежда, че доставките на природен газ по настояще в България ще 

бъдат достатъчни, за да може нашият газов хъб, подземното хранилище в „Чирен“, да бъде 

запълнено до нива, не знам дали ще може да се достигне, но между 85 – 90%, което би 

било оптимално, за да посрещнем зимата, но при всички положения трябва да се използва 

първата половина на м. октомври, преди отоплителния сезон, за максимално запълване на 

„Чирен“, което ще бъде една гаранция за доставките на природен газ до потребителите в 

страната. На трето място, както Вие, така, разбира се, и аз, следим непрекъснато 

изявления, които могат да повлияят на цената на природния газ в световен мащаб, особено 

такива, които могат да повлияят за намаляване на цената на природния газ. В това 

отношение изявлението, което направи руският президент Путин преди два дни, че ще се 

увеличат доставките на руски природен газ за Европа, очаквам да даде своето отражение в 

следващите дни и седмици - по причина, че поради изтощаване на находището на 

природен газ в Северно море и невъзможността на САЩ да доставят втечнен природен газ 

за европейските терминали за регазификация – по причина на високите цени, които се 

предлагат за втечнен газ в Източна Азия, Китай, Япония и Корея, руските доставки на 

природен газ се оказват най-големи и с решителна роля за цената на природния газ в 

Европа. Това се видя, когато те бяха ограничени. Да се надяваме, че обратният ефект ще 

се получи, т.е. намаляване на цените, когато бъдат увеличени тези доставки. Разбира се, за 

сега оставаме с такава надежда и вероятно след месец ще видим дали има такава промяна, 

когато обсъждаме цените, които трябва да бъдат определени за м. ноември. Колеги, имате 

ли изказвания? Ако няма, Вие чухте г-н Павлов, към него въпроси имате ли? Аз мисля, че 

той реално даде потвърждение, че ще направи всичко възможно „Чирен“ да бъде запълнен 

до максимално количество за осигуряване на запаси от природен газ за зимата, при 

положение, че зимата е студена и изисква рязко увеличаване на потреблението. Така ли е 

г-н Павлов? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Нека само да отбележа, че „Чирен“ не е само за „Булгаргаз”, има и други 

доставчици, които нагнетяват. Аз казвам, че „Булгаргаз”, капацитетът, който е резервирал, 

ще бъде използван на 100%. Надявам се и другите доставчици по същия начин да се 

отнесат към тази отговорност. И още нещо искам да кажа. За последния месец цените на 

европейските газови пазари са скочили с над 50%... 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, така е… 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

…т.е. увеличението само за 30 дни е над 50%. В момента се търгува природният газ 

на пазарите за 77 евро на мегават час. При всички положения, дори и при тези увеличения 

„Булгаргаз” ще предлага газа минимум на 20% по-евтино в сравнение с тези цени. Т.е. 

отново, пак казвам, всички ползи от договорите, съгласно политиката ще бъдат 

прехвърлени към клиентите на „Булгаргаз”. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Павлов! Да, имате право, като следя процента, с който се 

предлага увеличението на цената на природния газ за страната, сравнен с тези 50% на 

европейските газови хъбове, действително тази разлика е дори и повече от 20% в 

рамките на този последен един месец. Колеги, ако нямате въпроси към г-н Павлов, 

обръщам се към работната група. Г-жо Иванова, има ли нови данни, факти и 

обстоятелства, които трябва да отразим в хода на процедурата? 
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А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“: 

След разглеждане на доклада от Комисията, не са настъпили факти и 

обстоятелства, които да бъдат отразени.  Разбира се, в проекта на решение ние ще вземем 

предвид данните, които „Булгаргаз” ще представи на 1 октомври, актуалните данни, с 

оглед формиране на цената. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Точно така. За момента ние продължаваме процедурата, въз основа на доклада на 

„Булгаргаз” от 10 септември, но актуализация ще бъде извършена сутринта на 1 октомври, 

когато ще получим от „Булгаргаз” ЕАД актуалните сведения за усреднената цена на 

природния газ на европейските газови хъбове за изминалия месец, целия изминал месец 

септември, както и ще актуализираме и курса на евро/долар, респективно и с лева. 

Благодаря на г-н Павлов. В същото време насрочвам закритото заседание, на което 

Комисията ще се произнесе за цената на природния газ за месец октомври 2021 г., по 

която общественият доставчик „Булгаргаз” ЕАД ще продава природен газ на крайните 

снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и 

пренос на топлинна енергия, за 01.10.2021 г. от 14:00 часа. Благодаря Ви, г-н Павлов за 

участието, на Вас и на г-жа Витанова, а ние колеги, ще продължим със следващото 

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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 01.10.2021 г. от 14:00 часа за приемане на решение 

относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-30#1 от 10.09.2021 г. за 

утвърждаване на цена за месец октомври 2021 г., по която общественият доставчик да 

продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е 

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-30/20.09.2021 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова)        

 
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


