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П Р О Т О К О Л 
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София, 09.03.2021 година 

 

Днес, 09.03.2021 г. от 10:02 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. 

Иванова -  директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ“ 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 „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-15-66-4/25.02.2021 г.  

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са заявили: 

• г-н Кирил Равначки – изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД; 

• г-жа Петя Иванова – директор регулации и борсови операции в „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-253 от 22.02.2021 г. 

относно заявлениe от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“ и искане за 

одобрение на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ. 
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Людмила Ненова, Александра 

Димитрова, Деница Лефтерова, Ренета Николова, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 3 от Протокол № 44/25.02.2021 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

При процедурата за провеждане на открити заседания знаете, че Комисията е 

поканила заявителите да изразят становище по изготвения доклад. От страна на 

заявителите: „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, участие в днешното открито заседание са 

потвърдили г-н Кирил Равначки – изпълнителен директор на дружеството „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД и г-жа Петя Иванова – директор регулации и борсови операции. Моля да се 

осъществи връзка по канала за комуникации Skype. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите  на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Равначки. 

 

Кирил Равначки – изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: 

Здравейте, Здравейте. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Здравейте, г-жо Иванова, и на Вас. Вие добре познавате процедурата. Обръщам 

се към Вас с молба да изразите становище - като заявител на искането за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“. 

Касае се за „Газов Хъб Балкан“, дружеството, на което Вие сте изпълнителен директор. 

Заповядайте.  

 

Кирил Равначки – изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: 

Благодаря Ви, г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми членове 

на работната група. Позволете ми на първо място да Ви благодаря за възможността да 

изложа позицията на „Газов Хъб Балкан“ по така представения доклад. В целостта си 

същият излага обективно и коректно представените от „Газов Хъб Балкан“ факти и 

обстоятелства, касаещи създаването, функционирането и дейността на „Газов Хъб 

Балкан“. Позволете ми да направя едно кратко уточнение от гледна точка на абсолютната 

коректност на данните, а именно става въпрос за стр. 4-та на доклада. Това е абзац три, 

където се цитират реализираните количества. Уточнението, което искаме да включим в 

самия текст е да бъде към датата на подаване на заявлението, тъй като към настоящият 

момент и към края на 2020 г. количествата са в различен размер.  Няма да изпадам в много 

детайли относно това, тъй като разполагаме с кратко време, но все пак ще спомена, че от 

гледна точка на краткосрочния продукт количествата са се почти утроили, а при 

дългосрочния продукт те са почти двойно. От гледна точка на абсолютна стойност, ако 

разделим продуктите на „в рамките на деня“, „ден напред“, „уикенд“ и „удължен уикенд“, 

що се касае до краткосрочният сегмент, там забелязваме, че клиентите се възползват най-

много от продуктите  „в рамките на деня“ и „ден напред“, които представляват горе-долу 

около 94 % от това, което е реализирано през краткосрочният сегмент. Що се касае 

съотношение краткосрочен/дългосрочен сегмент, статистическите данни за 2020 г. сочат, 

че клиентите се възползват най-много от мешаните продукти, който представляват 84% от 

изтъргуваните количества и около 16% от количествата представляват краткосрочни 

продукти. Към края на 2020 г. регистрираните членове на платформата са около 40, а 60% 

от тях са местни компании или големи индустриални предприятия, които се възползват от 

дейността на борсата, на платформата, а останалите 40% представляват 
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западноевропейски и европейски компании, които са с дългогодишен опит в търговията. В 

рамките на януари-февруари месец имаме нови трима клиенти, които също се възползват 

от услугите, които „Газов Хъб Балкан“ предлага. По отношение на имплементираните 

софтуерни решения и продукти считам, че за кратък период от време успяхме да заложим 

едни стабилни основи за това пазарът да се развива в правилна посока. От една страна е 

налице пълна софтуерна обезпеченост, а от друга страна има абсолютна свързаност на 

системите на „Газов Хъб Балкан“ със системите на оператора, която дава една 

оптимизация на самия процес и по-ефективна скорост в него. В допълнение към това (от 

юли месец миналата година - 2020) в пълна степен изпълняваме изискванията на REMIT 

регламента, а именно пълна прозрачност и докладване на всички действия на пазарните 

участници на платформата. Към настоящият момент се възползваме от услугите на т. нар. 

Third-party RRMs, към който подаваме съответните данни в REMIT Table 1 или REMIT 

Table 2 в зависимост от типа договори. Не на последно място е наличието на гъвкавостта в 

информационната система на „Газов Хъб Балкан“, която дава възможност на клиентите да 

управляват количествата по сключените си договори и администрирани през „Газов Хъб 

Балкан“, така че да посрещат неочаквани флуктуации в самото потребление. 

Предоставянето на всички тези услуги до известна степен даде възможност на пазарните 

участници да припознаят „Газов Хъб Балкан“, като един надежден партньор. Макар и 

твърде ранни добрите резултати са припознати и на европейско ниво. В рамките на 

утрешния ден ще участваме в инициатива на Европейската енергийна общност, която кани 

добре развитите пазари от Централна и Източна Европа за сътрудничество, споделяне на 

информация и ноу-хау относно това как да се развиват пазарите и за това как те биха 

могли да се интегрират оттук нататък заедно. Участват редица държави. Нашите съседки 

Румъния, Гърция, освен това Хърватия и Унгария. Смятам, че това ще бъде много полезно 

и за нас и за партньорите ни от гледна точка на бъдещото развитие на компанията. В 

заключение считам, че за кратък период от време успяхме да поставим, пак казвам, едни 

добри основи за това пазарът да се развива в правилна посока. Същевременно пред нас 

стои една изключително важна задача, а именно имплементирането и цялостното 

функциониране на клирингов механизъм, защото през предоставянето на такъв тип услуга 

ще даде абсолютната надеждност на пазара и по този начин ще успеем да достигнем така 

желаната ликвидност към, която в крайна сметка всички се стремим. Благодаря Ви.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Равначки. Предполагам, че изразеното от Вас становище се 

споделя изцяло и от г-жа Иванова?  

 

Кирил Равначки – изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: 

Да. Г-жа Иванова също има няколко неща, които иска да добави. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Заповядайте, г-жо Иванова, имате думата, ако желаете да я вземете. 

 

Петя Иванова – директор регулации и борсови операции в „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД: 

Благодаря Ви. Аз също бих искала да изразя благодарност по отношение на 

коректността на доклада и фактологията в него. С една малка бележка и по конкретно на 

стр. 5: във връзка с предоставянето на услуги по REMIT. Това се касае за последния абзац 

на стр. 5, където говорим за report при поискване на член от платформата. Бихме искали 

да отбележим, че не следва да се говори за бъдеще време, а трябва да се отбележи, че 

report вече се извършва на успешна база, вече почти в рамките на година. Така че, когато 

говорим за услуга по report при поискване, следва да говорим, като нещо, което е 

приключено и успешно функциониращо в рамките на нашата информационна система и 

по отношение подаване на информацията към ACER. В същия дух на стр. 8, последен 

абзац … 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. 

 

Петя Иванова – директор регулации и борсови операции в „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД. 

… Когато говорим за предвиждане да се осигури регионална борсова платформа 

за търговия при условията на конкурентност, прозрачност и недискриминация, също 

следва да отбележим, че платформата вече успешно се докладва. Аз предлагам, в смисъл, 

че на нея участват много регионални и европейски играчи, т. е. това също следва да се 

отбележи, като вече успешно предложено. Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Иванова. Сега аз се обръщам към представителите на 

работната група. Има ли нови факти и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени във 

финалния документ? Заповядайте, г-жо Иванова. 

 

А. Иванова: 

Благодаря. Новите факти и обстоятелства, които трябва да се отразят са тези, 

които бяха заявени от представителите на дружеството, така че те ще бъдат отразени 

коректно в проекта на решение. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Точно така. Аз точно искам да поясня, че докладът, който е изготвен от 

работната група е въз основа на заявлението от „Газов Хъб Балкан“, което е от 22 юли 

2020 г., поради което данните, които са отразени съответно на стр. 4, 5, 8, както бяха 

споменати от г-н Равначки и г-жа Иванова, очевидно не са актуалните и се надявам, г-н 

Равначки, че ние ще получим Вашето писмено становище по отношение на доклада, в 

което становище ще отразите актуалните стойности и количества, както и състоянието 

на другите сектори, специално дейност по REMIT и регионален пазар, ще бъдат отразени 

в становището, за да бъдат съответно включени в мотивите към финалното решение, 

което трябва Комисията да вземе. 

 

Кирил Равначки – изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: 

Разбира се. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Благодаря Ви, много. Срок: днес сме вторник, девети до единадесети, краят на 

деня. В рамките на тези два дни, ще можете ли г-н Равначки да ни изпратите Вашето 

становище? 

 

Кирил Равначки – изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: 

Да, да. Никакъв проблем. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, много. 

 

Кирил Равначки – изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: 

И аз благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов:  

Колеги, преди да завършим, ако има въпроси от страна на колегите от Комисията? 

Не виждам. В такъв случай,  искам да оповестя, че закритото заседание, на което 

Комисията ще излезе с решение относно заявлението от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за 
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издаване на лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на 

природен газ“, както, разбира се, и искането за одобрение на Правила за работа на 

организиран борсов пазар на природен газ, ще се проведе на 25.03.2021 г. очевидно от 

10:00 часа, след което, разбира се, решението ще Ви бъде съответно предоставено в най-

бързия възможен срок. Благодаря Ви за участието и на Вас г-н Равначки, и на Вас г-жо 

Иванова, и Ви желая приятен ден и успешен. 

 

Кирил Равначки – изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: 

Благодаря и на Вас. Успешен ден на всички. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря. Колеги, завършихме с първото открито 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 25.03.2021 г. за приемане на решение относно 

заявлениe от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване 

на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“ и искане за одобрение на 

Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-66-4/25.02.2021 г. до „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

  

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова)   

 

 

Протоколирал: 

 

 (И. Зашева - главен експерт)  


