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П Р О Т О К О Л 
 

№ 81 
 

София, 27.04.2021 година 

 

Днес, 27.04.2021 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

Александър Йорданов – за председател, съгласно Заповед № З-ОХ-15/23.03.2021 г. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 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“, Р. 

Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.  

 

Изпълняващият функциите на председател Александър Йорданов 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-15-20-13/16.04.2021 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-389 от 13.04.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-13#1 от 09.04.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец май 2021 г., по която общественият доставчик ще продава 
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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, Михаела Андреева, Хриси Йорданова, Александра 

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

заседание по т. 1 от Протокол № 76/16.04.2021 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Александър Йорданов – изпълняващ функциите на председател на КЕВР: 

Заявка за участие в откритото заседание, както се очаква, е подал „Булгаргаз” ЕАД 

в лицето на г-н Николай Павлов – изпълнителен директор и г-жа Людмила Витанова – 

ръководител на отдел „Цени, пазарни анализи и ценообразуване“ в „Булгаргаз” ЕАД. 

Моля, г-н Цанев, да осъществим връзка с представителите на „Булгаргаз” ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз” ЕАД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Александър Йорданов – изпълняващ функциите на председател на КЕВР: 

Здравейте, г-н Павлов! 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Здравейте! 

 

Александър Йорданов – изпълняващ функциите на председател на КЕВР: 

Здравейте, г-жо Витанова. Може би и Вас Ви виждаме частично… 

 

Людмила Витанова – ръководител отдел "Цени, пазарни анализи и 

ценообразуване" в „Булгаргаз” ЕАД: 

Здравейте! 

 

Александър Йорданов – изпълняващ функциите на председател на КЕВР: 

Г-н Павлов, в качеството си на изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД, Ви 

моля да представите становището на дружеството по доклада, изготвен от работната група 

за утвърждаване на цена за месец май. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми дами и господа, докладът на работната група на 

КЕВР… Чуваме ли се? 

 

Александър Йорданов – изпълняващ функциите на председател на КЕВР: 

Чуваме се. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

…Потвърждава коректността на образуване на цената на газа от страна на 

„Булгаргаз” ЕАД за месец май 2021 г. Предложената в заявлението цена за утвърждаване 

от страна на КЕВР отразява котировките на петролните продукти, както и цените на 

европейските газови пазари към 09 април 2021 г., т.е. предложената цена е прогнозна. 

Цените на „Булгаргаз” ЕАД, както знаем, следват ценовото развитие както на петролните 

продукти, така и на цените на газа на европейските газови пазари, които продължават да 

се покачват. И това се дължи както на хладното, на студеното време през последните два 

месеца, така и на започналия период на нагнетяване. Искам да подчертая две неща, които 

са важни. През зимния сезон, когато потреблението в страната е няколко пъти по-високо в 

сравнение с това през летния сезон, „Булгаргаз” ЕАД успя да предложи цени на газа, 

които са значително по-ниски в сравнение с тези, които са на европейските газови пазари, 
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включително и тези в региона. По наши изчисления това ценово предимство е в 

приблизителен размер на 98 милиона лева, от което са се възползвали всички потребители 

на природен газ в страната, включително индустрия, битовият потребител. Второто важно 

нещо е, че цената (усреднената продажна цена на „Булгаргаз” ЕАД) за периода 01 юли 

2020 г. – 30 април 2021 г., е по-ниска от определената от КЕВР прогнозна цена на 

природния газ, която се използва за определяне на цената на топлинната енергия, по наши 

изчисления - малко над 12%. В заключение бих искал да кажа, че тенденцията „Булгаргаз” 

ЕАД да предлага по-ниска цена на природния газ в сравнение с цените на европейските 

пазари ще продължи и през май, и през следващите месеци, като по наши предварителни 

калкулации цената ще бъде около 10 - 11% по-ниска в сравнение с цените на европейските 

газови пазари. Ако имате въпроси, ние сме готови да отговаряме с колежката. 

 

Александър Йорданов – изпълняващ функциите на председател на КЕВР: 

Благодаря Ви, г-н Павлов. Разбира се, очакваме актуалните данни за утвърждаване 

на цената към 01 май, преди заседанието на КЕВР. Аз след малко ще съобщя и 

насрочването на закритото заседание, както е по традиция, ние ще Ви изпратим писмо, с 

което ще изискаме тези данни. Важно беше това обобщение, което направихте с 

ретроспективен характер, важно за по-широката аудитория, която наблюдава 

утвърждаването на цените. Колеги, ако някой от Вас има въпроси към заявителя? Не, 

няма. Благодаря Ви, г-н Павлов, и приятен и успешен ден Ви желая. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Благодаря Ви и на Вас. 

 

Людмила Витанова – ръководител отдел "Цени, пазарни анализи и 

ценообразуване" в „Булгаргаз” ЕАД: 

Благодаря. 

 

Александър Йорданов – изпълняващ функциите на председател на КЕВР: 

Обръщам се към работната група. Няма предполагам нови обстоятелства, които 

следва на този етап да се отразят? 

 

А. Иванова: 

Няма настъпили. Очакваме от дружеството на 01 май актуалните данни. 

 

Александър Йорданов – изпълняващ функциите на председател на КЕВР: 

Благодаря Ви, г-жо Иванова. Колеги, няма заявка за изказване. В този случай 

единствено следва да обявя, че насрочвам закритото заседание за определяне на цената, по 

която „Булгаргаз” ЕАД ще продава, като в качеството си на обществен доставчик, за 

01.05.2021 г. от 14:30 часа. Закривам откритото 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 01.05.2021 г. от 14:30 часа за приемане на решение 

относно заявление с вх. № Е-15-20-13#1 от 09.04.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец май 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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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-13/16.04.2021 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                  АЛЕКСАНДЪР  ЙОРДАНОВ 

 (Г. Добрев) 

                                                                                 (Съгласно Заповед №З-ОХ-15/23.03.2021 г.) 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

           Р. ТОТКОВА 

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

           (Е. Харитонова) 

  

          
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


