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П Р О Т О К О Л 
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София, 24.02.2021 година 

 

Днес, 24.02.2021 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, 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“.  

 

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-15-20-6/17.02.2021 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-194 от 12.02.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-6#1 от 08.02.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец март 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. 1 от Протокол № 33/17.02.2021 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моля, да се осъществи връзка с представителите на „Булгаргаз” ЕАД, които ще 

изразят становището на дружеството, а те са: г-н Николай Павлов – изпълнителен 

директор на „Булгаргаз” ЕАД и г-жа Людмила Витанова – ръководител отдел "Цени, 

пазарни анализи и ценообразуване". 

 

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. Дали ме чувате? Има явно някакъв проблем. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Добър ден на всички.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден, г-н Павлов.  

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Добър ден. Чуваме Ви. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие отлично познавате процедурата. Много Ви моля, да изразите отношението, 

като становище на ръководеното от Вас дружество - „Булгаргаз” ЕАД по доклада, който е 

представен от работната група, и който е доклад относно заявлението от „Булгаргаз” ЕАД 

за утвърждаване на цена за месец март 2021 г. на природния газ. Слушаме Ви. 

Не ни чува. Да. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Чуваме ли се? Чувате ли ни? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Ние отлично Ви чуваме, обаче не знаем Вие дали чуване нас? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Да, чуваме. Всичко е наред. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Чудесно. Г-н Павлов, имате думата. Заповядайте. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, „Булгаргаз” ЕАД се запозна 

с доклада на работната група. Нямаме коментари и забележки по доклада. Всичко е 

отразено съвсем коректно. Искам да дам малко информация по отношение на цените на 

петрола и въобще как се развива пазара в региона и в Европа. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Да. Слушаме Ви. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

За последните няколко месеца от началото на декември, цената на петрола 

значително се покачи, като увеличението е с над 38%, като 47 щ.д. за барел в момента се 

търгува за 65 щ.д. Това, естествено, има и своето обяснение. Започнаха да се 

възстановяват пазарите от пандемията от COVID – 19, също така ограниченият добив, 

рекордно ниските температури в Щатите и съответно увеличеното потребление. Това е по 

отношение на петрола. Естествено, това увеличение се отразява и върху увеличението на 

алтернативните на природния газ горива – мазут и газьол. По отношение на газовите 

пазари през януари и февруари цените се движеха в диапазона около 20 евро за MWh. За 

последната седмица забелязваме леко понижение по отношение на „Булгаргаз” ЕАД. За 

месец март „Булгаргаз” ЕАД даде своето заявление, като на 01 март ние ще внесем 

актуализирано заявление, в което ще предоставим информация на КЕВР за отчетените 

стойности на борсите. Също така и за последните заявки на клиентите и също така и 

продадените количества по програмата за освобождаване на количества. Искам да 

подчертая, че за март месец в ценовия микс на цената, по която „Булгаргаз” ЕАД ще 

продава и ще бъде утвърдена от КЕВР, влизат цените на количествата от Азърбайджан, 

добиваните количества, които ще бъдат добити от „Чирен“  и също така и количествата, 

които ще бъдат закупени по договора с ООО „Газпром експорт”. Сега, да направя една 

кратка ретроспекция за последните няколко месеца, какво показват данните. Усреднената 

цена на борсите е с 14-15 % по-висока от цената, по която „Булгаргаз” ЕАД продава на 

българския пазар и на клиентите си. За февруари месец разликата е по-висока от порядъка 

на 20-22 % е по-ниска цената, като очакваме, прогнозите са и за месец март тази 

тенденция да се запази, като очакванията са около 15-16 % по-ниска цена. За месец април, 

както Ви казах, това увеличение на цената на петрола и съответно на петролните 

продукти, ще намери своето отражение и в цената, по която „Булгаргаз” ЕАД ще 

ценообразува и ще предложи за утвърждение, но въпреки това увеличение тази цена ще 

бъде съпоставима с европейските газови пазари и дори бих казал и конкурентна. Наистина 

ще бъде конкурентна. Това е, което мога към настоящият момент да дам, като 

информация. Ако имате въпроси ние с колежката сме тук, за да отговорим. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Павлов. Колеги имате ли изказвания? Не виждам. Искам, все пак, 

аз да направя един коментар. Г-н Павлов по отношение на цената за месец февруари, 

която е 30,39 лв./MWh… 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

…Вашето предложение е депозирано на 08 февруари за цена за месец март, 

означава едно съществено намаление на цената на 28,64 лв./MWh. В същото време, 

изложението, което току-що направихте, за непрекъснато нарастващи цени на суровия 

петрол, респективно на петролните деривати, които участват в ценообразуването, както на 

природния газ, който ни се доставя от ООО „Газпром експорт”, така и в значително по-

голяма степен в ценообразуването на природния газ, който ни се доставя от Азърбайджан. 

Реално това означава, че динамиката на европейските пазари ще наложи на 01 март, така, 

както е предвидено до 09 часа сутринта, Вие да ни представите актуализирано 

предложение, което според Вашето изявление ще означава повишаване на тази цена, 

която ни е предложена на 08 февруари. Правилно ли Ви разбрах? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Повишението на цената на петрола в световен мащаб, както казах, и повишената 
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консумация, ще намери своето отражение върху цените и на газа, тъй като в голямата си 

част договорите са петролно индексирани, но по отношение на „Булгаргаз” ЕАД, както 

казах, това ще намери отражение през месец април. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така, т.е. Вие считате, че за месец март до голяма степен ще се запази тази цена, 

която прогнозно Вие ни я дадохте в заявлението си от 08 февруари. Така ли е? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Чудесно. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Като, разбира се, „Булгаргаз” ЕАД ще предостави информация и за количествата, 

които са продадени на програмата за освобождаване, като търговете бяха след датата на 

предоставяне на входиране на заявлението, т.е не бяха включени в ценообразуването. И 

сега „Булгаргаз” ЕАД ще предостави тези количества и те ще бъдат включени в цената за 

месец март. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това е нормалното. Точно така трябва да се направи. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Но, както казах прогнозата сочи, че за март месец „Булгаргаз” ЕАД ще има 

конкурентна по-ниска цена в сравнение с европейските газови пазари. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това е безспорно добре. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

В сравнение с февруарската и в сравнение с цените, по които ще бъдат извършвани 

доставки за месец март. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това е добре за потребителите на природен газ в страната. В същото време искам 

да напомня, че относно цената на топлинната енергия и участващата в тази цена, цена на 

природния газ, остава на непроменено ниво, защото тя е прогнозна цена за цялата година 

от 01 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., т.е няма никаква заплаха за увеличаване на цената на 

топлинната енергия през месец март, който месец реално е последният месец, в който се 

използва централизирано топлоподаване за отопление на жилищата. Колеги, няма други 

изказвания. Обръщам се към работната група. Към момента има ли нови, бих казал данни, 

които трябва да бъдат отразени в доклада или по-скоро ще се изчака 01 март, когато това 

трябва да бъде направено от заявителя „Булгаргаз” ЕАД? Заповядайте, г-жо Иванова. 

 

А. Иванова: 

Благодаря. Към днешна дата няма нови факти и обстоятелства, които да бъдат 

съобразени. Такива ще настъпят на 01 март и ние ще ги отразим в проекта на решение. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Точно така. Благодаря Ви. Ако няма други въпроси или изказвания, преди да 

закрия заседанието, две неща: най-напред обявявам, че заседанието, закритото заседание 

на Комисията в специализиран състав „Енергетика“, на което ще бъдат утвърдени цените 
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за месец март от Комисията, ще бъде проведено на 01 март 2021 г. от 14:30 часа и се 

надявам, г-н Павлов, да бъде спазен, сутринта, този час 09:00 часа, в който да ни бъде 

подадено актуализирано заявление, с оглед да можем до 14:30 часа да се запознаят с това, 

не само работната група, която трябва да се произнесе, но и комисарите, за да имаме 

пълноценно заседание в 14:30 часа. Г-н Павлов, на Вас, виждам, че всъщност при Вас е и 

г-жа Витанова, Ви пожелавам един успешен и приятен ден. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Благодаря и на Вас. Приятен ден Ви желая. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви за участието. Колеги, закривам заседанието. 

 

 

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 01.03.2021 г. от 14:30 часа за приемане на решение 

относно заявление с вх. № Е-15-20-6#1 от 08.02.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец март 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-15-20-6/17.02.2021 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


