ПРОТОКОЛ
№ 242
София, 28.10.2021 година
Днес, 28.10.2021 г. от 10:11 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, 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-15-20-35/20.10.2021 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 на отдел „Цени, пазарни анализи и
ценообразуване“ в „Булгаргаз” ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-1040 от 14.10.2021 г.
относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-35#1 от 11.10.2021 г. за
утвърждаване на цена за месец ноември 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 и Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от
Протокол № 234/20.10.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Моля, връзка с г-н Павлов и г-жа Витанова.
Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз” ЕАД за видео
разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Добър ден.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добър ден, г-н Павлов. И така, една добре позната на Вас процедура. Очакваме да
изразите становището на ръководеното от Вас дружество „Булгаргаз” ЕАД относно
доклада, който работна група изготви, относно заявлението, което „Булгаргаз” ЕАД е
подало в Комисията за утвърждаване на цена на природен газ за м. ноември 2021 г.
Слушаме Ви, г-н Павлов.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, „Булгаргаз” ЕАД няма
забележки и коментари по доклада на работната група. Искам да отбележа, че относно
цената на газа „Булгаргаз” ЕАД смята, че заявлението, което „Булгаргаз” ЕАД ще внесе на
01.11.2021 г., ще е за цена по-ниска от прогнозираната в заявлението, внесено на 11
октомври, като причината е в лекото понижение на цените на европейските газови пазари
последните няколко дни. Искам да подчертая, че в условията на енергийна криза,
породени от недостиг на природен газ в Европа, „Булгаргаз” ЕАД гарантира доставките на
своите клиенти, натрупало е резерви в хранилището в Чирен, които са повече с близо 15%
спрямо отминалата 2020 г. Също така „Булгаргаз” ЕАД продава природния газ на
значително по-ниска цена в сравнение с актуалните цени на европейските газови пазари.
Това го постигаме благодарение на договореностите по договорите с нашите доставчици.
Също така искам да подчертая, че очакваната цена за ноември на „Булгаргаз” ЕАД ще
бъде с над 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари. По отношение на
прогнозите, прогнозите на агенциите, които наблюдават тези пазари, са, че през
следващите два месеца цените, вероятно, ще се задържат на тези текущи нива. Също така
искаме да обърнем внимание на нещо много, много важно. През последните седмици е
налице засиленият интерес от консуматори за закупуване на природен газ от „Булгаргаз”
ЕАД. От една страна, това се дължи на по-добрите цени, които предлага „Булгаргаз” ЕАД,
но другата причина е, че явно консуматорите са се подлъгали по неопитни търговци и
резултатът е, че сега на прага на зимата имат договори, но нямат газ. Остават без газ и
спешно търсят да купуват газ от „Булгаргаз” ЕАД. „Булгаргаз” ЕАД осигурява тези
допълнителни количества, колкото позволяват договорите (възможностите по тези
договори). Но искам да подчертая, че „Булгаргаз” ЕАД не е предприятие, което добива
природен газ, и съответно възможностите на компанията не са безгранични. В тази връзка
искам да обърна специално внимание, че количествата природен газ, които са продадени
на първите два проведени търга за годишен продукт миналата година ноември месец,
мисля, че беше на 30 ноември, и 12-месечни продукти, търгът, за които се проведе на 07
декември, за доставка пред 2021 г., съгласно чл. 176а, ал. 3 от ЗЕ са предназначени за
гарантиране сигурността на доставките в страната, като количествата са предназначени за
крайни снабдители и клиенти, присъединени към газопреносната система на
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„Булгартрансгаз” ЕАД. Това важи и за търговете, които ще се проведат на 15.11.2021 г. и
22.11.2021 г. за доставка на количества през 2022 г. „Булгаргаз” ЕАД ще изпрати писмо на
КЕВР в качеството на орган, контролиращ изпълнението на програмата за освобождаване
на количества, за да се осъществи контрол относно изпълнението на това законово
изискване. Ние разбираме, че изкушението да се продават тези количества на свободния
пазар, включително да се изнасят извън България, е голямо, тъй като нашата цена е
значително по-ниска, но това означава, че някой няма да си получи газа, което може да
доведе до много сериозни последици за консуматорите. Това не трябва да се допуска.
Също така съгласно Плана за действие при извънредни ситуации, утвърден от министъра
на енергетиката, нагнетените количества, които ще бъдат добити, са предназначени за
покриване на сезонната равномерност на крайни присъединени клиенти в България.
Следва да се осъществява и контрол дали тези нагнетени количества, ако са нагнетени, и в
последствие бъдат добити, ще бъдат предназначени към тези клиенти. Ние ще отправим
писмо и към министъра на енергетиката, за да се осъществи такъв контрол. Това е много
важно предвид предстоящия отоплителен сезон, който де факто започна, и предстоящите
зимни месеци - всички клиенти трябва да бъдат гарантирани. Тези, които имат договори,
имат обвързващи заявки, трябва да бъдат гарантирани от своите доставчици.
И сега отново искам да обърна внимание относно доставките на газ от
Азербайджан. В публичното пространство се тиражират неверни твърдения относно
възможностите на „Булгаргаз” ЕАД да внася пълния обем природен газ по алтернативен
маршрут. Внушенията, че „Булгаргаз” ЕАД свободно може да избира кога и къде да
получава газа, както и че се извършва реекспорт на евтин газ, води.... Това са абсолютно
безпочвени обвинения и говорят за едно, как да го кажа, некомпетентност и неразбиране
на бизнеса с природен газ. С разпространението на тази дезинформация се прави опит да
се създаде проблем там, където не съществува. Още веднъж „Булгаргаз” ЕАД заявява, че
всички ценови ползи от азерския газ, както и газ от други източници, влизат в ценовия
микс на „Булгаргаз” ЕАД. От тях се възползват всички клиенти на „Булгаргаз” ЕАД. И
„Булгаргаз” ЕАД внася максимално възможните количества азерски газ, които достигат до
българския пазар по този временен газопровод. Причината да се използва този временен
газопровод на всички е ясна – липсата на трасето, определен в договора за доставка,
именно българската газова връзка - интерконекторът IGB. Съгласно договора на
„Булгаргаз” ЕАД с азерската страна природният газ от находището Шах-Дениз следва да
се доставя на входа на газопровода IGB на точка Комотини. И за тази цел „Булгаргаз”
ЕАД има сключен договор за пренос с IСGB за 20 години, който гарантира преноса на
цялото количество газ от Азербайджан до IGB. В тази връзка искам да кажа, че всички
количества по договора, т.е. пълните количества ще бъдат доставяни след въвеждането в
експлоатация на интерконектора IGB.
В заключение искам да кажа, че отново „Булгаргаз” ЕАД доставя максимално
възможните количества, като отчита всички условности на алтернативния маршрут и
възможностите на доставка на азерския доставчик. Това е, което искам да Ви отбележа.
Ако имате въпроси, ние с колежката сме готови да отговорим.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Павлов. Вие направихте подробно изложение както за
предстоящите търгове, които трябва да се организират в средата на м. ноември, които са
свързани със споразумението за освобождаване, по което „Булгаргаз” ЕАД има
определени ангажименти, така и по отношение на азербайджанския газ, който, както Вие
категорично заявихте, по никакъв начин не е предмет на реекспорт. Мисля, че това го
потвърждавате отново. Това между впрочем е изключително важно, особено предвид
обстоятелството, че съгласно и доклада, който е изготвен от нашата Комисия, цената на
азербайджанския газ е повече от четири пъти по-ниска, отколкото е цената, по която ни се
доставя газ от Газпром Експорт. Това до голяма степен зависи, разбира се, именно от
формулите, по които се изчислява тази цена и които са различни за двата доставчика 3

Газпром Експорт и Азербайджанската компания за доставка на природен газ. Вие
отбелязахте, че се очаква, може би не с голяма стойност, но все пак с известно намаление
на цената на природния газ за м. ноември в сравнение с м. октомври. Както казахте, в
последните дни се наблюдава известно понижение на цената на природния газ. Аз също
искам да отбележа, че има фактори, които би трябвало да направят тази тенденция
устойчива. Единият фактор е, че вчера именно президентът Путин обяви, че от 08
ноември, даде буквално директно указание на Милер – генералния директор на Газпром,
да започне запълването на газовите находища в Европа, след като завършва запълването с
природен газ на находищата на територията на Руската Федерация. Това ще даде известно
спокойствие на всички, които закупуват газ от борсите на природен газ в Европа, и
съответно – намаляване на цената. Второто, което също е особено важно, че вчера
немското министерство на икономиката е излязло с официална позиция, че въвеждането в
действие на Северен поток-2 няма да наруши снабдяването с природен газ по другите
маршрути, по които се доставя природен газ от Руската Федерация чрез Газпром за
останалите европейски страни. Надяваме се в понеделник да излезем с решение, след като
получим, разбира се, от Вас актуализираното заявление, с решение, което да бъде в
интерес на българските потребители, т.е. цената на природния газ за м. ноември да се
окаже по-ниска, дай, Боже, с по-голяма стойност по-ниска от тази за м. октомври.
Аз Ви благодаря за участието, г-н Павлов, както и на г-жа Витанова. Сега се
обръщам, първо, към моите колеги. Имате ли, колеги, въпроси към г-н Павлов и имате ли
желание да направите изказване? Не виждам. В такъв случай, като задавам въпрос също и
на работната група. Има ли някакви нови обстоятелства, които да са постъпили като
сведение, които трябва да бъдат отразени в процедурата?
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
Към момента в Комисията не са настъпили факти и обстоятелства, които да се
отразят. Естествено, ние чакаме на 01 октомври новите актуални данни, които да вземем
предвид при изготвянето на проекта на решение за утвърждаване на цената.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Иванова. Тогава, за информация както на заявителя „Булгаргаз”
ЕАД в лицето на г-н Павлов и г-жа Витанова, така и, колеги, за всички нас насрочвам
закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение относно заявлението
на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена на природния газ за месец ноември 2021 г.,
за 01.11.2021 г. от 15:00 часа. Знаете, че винаги тези заседания са след обяд, за да може
сутринта да се получи актуализираната заявка от „Булгаргаз” ЕАД и тя да бъде обработена
и въведена, ако е необходимо и коригирана, и въведена в обяснителната записка и проекта
на решение.
Колеги, ако няма от Ваша страна други изказвания, г-н Павлов, пожелавам и на
Вас, и на г-жа Витанова успешен ден от името на КЕВР.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Благодаря Ви, г-н Иванов, и преди да приключим, нека само да информираме
българското общество. Вчера беше подписан договор за цесия между „Булгаргаз” ЕАД и
БЕХ ЕАД. Днес очакваме превода, така че доставките са гарантирани за ноември месец,
но разбира се ние очакваме едно трайно решение, което ще позволи Топлофикация София
да заплаща регулярно своите доставки. Също така по отношение на азерския газ, искам да
подчертая още нещо, което пропуснах да отбележа, е, че наскоро извънредният
пълномощен посланик на Р Азербайджан в България, г-н Хюсеин Хюсеинов, заяви съвсем
ясно пред българската общественост, че пълните доставки на природен газ по договора от
Азербайджан ще бъдат доставени едва след пускането в експлоатация на интерконектора
на гръцката връзка IGB и с това абсолютно се оборват всичките теории за отказ на
българската страна азерският газ под каквато и да е форма да бъде доставен или
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недоставен, така че този въпрос е изяснен. И очакваме количествата да бъдат доставени на
Комотини на 01 юли, като се надяваме газопроводът този път наистина да бъде изграден
без абсолютно никакви отлагания.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Павлов. Всички ние очакваме действително до 31 декември да
завърши строителството на интерконектора, което се осъществява от гръцката компания
Авакс, а всичките необходими документи и извършване на тестове да завършат до
30.06.2022 г., за да може най-късно на 01 юли да влезе в действие интерконекторът и да
се изпълни в пълен обем договорът за доставка на 1 млрд. м3 природен газ годишно от
Азербайджан за България. Сега внасяме 350 млн. м3 на годишна база, т.е. три пъти помалко от количеството, което ще получим след 01.07.2022 г.
Благодаря Ви за участието още веднъж и успех.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Успешен ден!
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 01.11.2021 г. от 15:00 часа за приемане на решение
относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-35#1 от 11.10.2021 г. за
утвърждаване на цена за месец ноември 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-15-20-35/20.10.2021 г. до „Булгаргаз”
ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
Г. Добрев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
Р. Осман
.................................................
А. Йорданов
.................................................
В. Владимиров
.................................................
Г. Златев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
Е. Харитонова

Протоколирал:
А. Фикова - главен експерт
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