ПРОТОКОЛ
№ 61
София, 25.03.2021 година
Днес, 25.03.2021 г. от 10:05 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от
Владко Владимиров – за председател, съгласно Заповед № З-ОХ-14/23.03.2021 г.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р.
Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и Е. Маринова –
директор на дирекция „Правна“.
Изпълняващият функциите на председател Владко Владимиров 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-15-20-9/18.03.2021 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-296 от 15.03.2021 г.
относно заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която общественият доставчик ще
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продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия
за производство и пренос на топлинна енергия.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Грета Дечева, Людмила Ненова, Хриси Йорданова, Александра Димитрова,
Деница Лефтерова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т.
1 от Протокол № 57/18.03.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Владко Владимиров – изпълняващ функциите на председател на КЕВР:
Ние знаем, че на тези заседания е много важно да чуем мнението на заявителя във
връзка с материалите в доклада, така че ще помоля г-н Цанев, да осъществим връзка с
представителите на „Булгаргаз” ЕАД, като имаме заявление за участие на 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.
Владко Владимиров – изпълняващ функциите на председател на КЕВР:
Здравейте, г-н Павлов, радваме се да Ви видим Вас и Вашия екип в добро здраве и
Ви моля, съгласно процедурата на откритите заседания, да изразите становището, Вашето
и на екипа, във връзка с доклада, представен Ви от нашата работна група, касаещ
заявлението от 11 март на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2021
г. Заповядайте.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Добър ден на всички! Уважаеми г-н Владимиров, уважаеми дами и господа, от
доклада на работната група на КЕВР е видно, че КЕВР потвърждава начина и
коректността на образуване на цената на газа от „Булгаргаз” ЕАД. Видно е, че цената е
леко коригирана в посока намаление - с размера на надвзетия приход за 2020 г.
Предложената от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена на газа за месец април
2021 г. отразява динамиката на котировките на петролните продукти, както и цените на
европейски газови пазари. Следва да се отбележи, че цените на алтернативните на
природния газ горива (мазут и газьол), които формират петролната компонента в
ценообразуващите формули, бележат значително повишение с приблизително 28% за
второто тримесечие на 2021 г. спрямо прилаганите за първото тримесечие. Също така
следва да се подчертае, че през зимния сезон, когато потреблението в страната е в пъти
по-високо спрямо това през летния сезон, „Булгаргаз” ЕАД успя да предложи на
българския потребител на природен газ (включително на българската индустрия) цени,
които са значително по-ниски от цените на европейските газови пазари, включително и
тези в региона. Искам да подчертая, че това стана възможно благодарение на ценовия
микс на „Булгаргаз” ЕАД, формиран от всички източници на доставка. Това ценово
предимство за българския потребител, изчислено през доставените количества е в
приблизителен размер на 95 милиона лева, което представлява пряка подкрепа за
българския потребител, включително за българската индустрия. И в заключение бих
казал, че тенденцията „Булгаргаз” ЕАД да предлага цена на природния газ по-ниска в
сравнение с цените на европейските газови пазари и в региона ще продължи и през месец
април 2021 г. Това е от наша страна, ако имате въпроси с колежката сме на разположение
да Ви отговорим. Благодаря Ви!
Владко Владимиров – изпълняващ функциите на председател на КЕВР:
Благодаря Ви, г-н Павлов. Радвам се да чуем благата вест на днешния ден, празник
хубав, че ще продължи тенденцията за цени, оставащи по-ниски от европейските пазари,
цените в нашия регион, така че ще помоля от страна на работната група, ако има някакви
становища, допълнителна информация - да ги чуем.
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А. Иванова:
Благодаря! Както знаете ние очакваме на първи април да получим актуална
информация заедно с коригирано заявление, в което да бъдат отразени последните цени за
месец март и въз основа на данните, които ще получим ще изготвим проекта на решение,
който да предложим на Комисията.
Владко Владимиров – изпълняващ функциите на председател на КЕВР:
Благодаря Ви, г-жа Иванова. В процеса на завършване на заседанието е необходимо
да определим, т.е. е важно да определим и да насрочим датата на закритото заседание, а
това, както е обичайно, е първата дата на месеца, т.е насрочвам закритото заседание на
01.04.2021 г. от 14:30 часа за утвърждаване цената, на която „Булгаргаз” ЕАД ще продава
за месец април 2021 г. природен газ на крайни снабдители и на лицата, на които е
издадена лицензия за производство и пренос топлинна енергия. Тъй като Вашето
становище е готово, ще помоля, да го представите в деловодството до края на днешния
ден - до 16:30 часа. Много благодаря за коректното отношение, пожелавам Ви хубав ден и
здраве. Благодаря!
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
И ние благодарим, 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 01.04.2021 г. от 14:30 часа за приемане на решение
относно заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец април 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-15-20-9/18.03.2021 г. до „Булгаргаз” ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЛАДКО ВЛАДИМИРОВ
(Съгласно Заповед № З-ОХ-14/23.03.2021 г.)

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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