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П Р О Т О К О Л 
 

№ 96 
 

София, 26.05.2021 година 

 

Днес, 26.05.2021 г. от 10:03 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“, 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-15-20-17/20.05.2021 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- 492 от 17.05.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-17#1 от 11.05.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец юни 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 № 94/20.05.2021 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За участие в днешното открито заседание „Булгаргаз” ЕАД ни е информирал, че 

позицията на дружеството ще бъде изразена от г-н Николай Павлов – изпълнителен 

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

пазарни анализи и ценообразуване“ в „Булгаргаз” ЕАД. Моля, връзка по канала за 

комуникации Skype с двете лица. 

 

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! 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Добър ден! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден! Очакваме Вие, както, разбира се, и г-жа Витанова, ако е необходимо да 

се включи, да изразите позицията на ръководеното от Вас дружество „Булгаргаз” ЕАД по 

доклада, който изготви работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране и 

който е посветен на Вашето заявление за утвърждаване на цена на природния газ за месец 

юни 2021 г. Слушаме Ви внимателно. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Добър ден на всички! Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, „Булгаргаз” 

ЕАД прегледахме доклада на работната група. Считаме, че всички данни са отразени 

коректно и нямаме коментари по доклада, т.е. той отразява коректно информацията, която 

е предоставена от „Булгаргаз” ЕАД. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Павлов! Все пак, би трябвало, тъй като заседанието е публично 

(открито), да се съобщи както от мен, така може да го направите и Вие, че цената, която в 

доклада е цитирана и е обект в момента на откритото заседание, не е окончателната цена, 

тъй като ще очакваме от Вас сутринта на 01 юни да ни представите актуализирани данни 

за цените на природния газ на европейските газови хъбове, така че да можем в изпълнение 

на анекса, който Вие сте сключили с „Газпром експорт”, да отразим изменението на 

цената на европейските газови хъбове в рамките на целия месец май, докато в момента 

ние разглеждаме заявление, което почива върху цената, която е до 11 май. Нали? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Точно така. Уважаеми г-н Председател, искам да внеса някои пояснения и малко 

информация по три основни въпроса. Първо, цената на газа. Второ, предстоящи ремонтни 

дейности на „Турски поток“ и третият въпрос, който искам да засегна, това е доставки от 

Азербайджан. По отношение на цените на газа. Да, ние на 11-ти внесохме заявление с 

предложение за утвърждаване на цена на природния газ за м. юни. Тази цена беше 

прогнозна и тя отразяваше данните към 9-то число, т.е към 9-ти май. Искам да отбележа, 
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че цените на европейските газови пазари продължават да се повишават спрямо цените от 

предходните месеци, което се дължи на ниските нива на запаси в газохранилищата, 

изоставането с нагнетяването спрямо предходните години. Цените на газа на европейските 

пазари са се повишили с над 22% само за периода 30 април до днес. Това повишение на 

цените на газовите пазари вероятно ще намери отражение и в коригираното заявление, 

което  „Булгаргаз” ЕАД ще внесе на 01 юни. По отношение на ремонтни дейности. Както 

беше оповестено, предстоят ремонтни дейности на „Турски поток“ за периода 22 – 29 

юни. Това означава, че ремонтните дейности ще доведат до прекъсване на доставките за 

период от седем дни за Гърция, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния и 

България, което съответно ще доведе до недостиг на природен газ на тези пазари. Искам 

да Ви уверя, че „Булгаргаз” ЕАД полага всички усилия да осигури и ще осигури 

доставките на природен газ за този период. Повече от месец се водят преговори с 

„Газпром експорт”, а доставките на природен газ до България за срока, този седемдневен 

срок на ремонтните дейности, да бъдат извършвани по алтернативно трасе през Украйна и 

Румъния, по което всъщност се извършваха доставките до България до края на 2019 г. 

Това трасе беше използвано успешно по време на ремонтните дейности на „Турски поток“ 

през изминалата 2020 г. Няма правни и технически пречки отново да се извършат 

доставки по алтернативното трасе, но преговорите все още не са финализирани. 

Разчитаме, разбира се, руският партньор, този въпрос да бъде решен съвсем скоро, най-

късно до края на седмицата. Този въпрос, разбира се, е отнесен и на вниманието на 

изпълнителната власт, тъй като очевидно от руска страна такива решения не се вземат 

само на ниво търговски дружества. Също така „Булгаргаз” ЕАД води преговори с други 

доставчици за осигуряване на необходимите количества на приемливи цени. По всяка 

вероятност тези доставки ще се отразят в цената на газа за юни, като повишение, тъй като 

се очаква те да бъдат доставени на спот цени. Какво ще бъде отражението им обаче към 

цената, към този момент, не можем да калкулираме, тъй като преговорите не са 

приключили. По отношение на доставките от Азербайджан. Във връзка със спекулациите 

относно доставката на газ от Азербайджан, бихме искали да внесем следните разяснения: 

съгласно договора за доставка, газът от находището Шах Дениз в Азербайджан, е 

предвидено да се транспортира до българския пазар по междусистемната газова връзка 

Гърция/България, т.е газопровода IGB, която ще се свърже с българската газопреносна 

мрежа на „Булгартрансгаз“ край Стара Загора. „Булгаргаз” ЕАД е основен ползвател на 

газопровода IGB, като е резервирало капацитет за всички количества за целия период на 

договора, с което тези доставки са на 100% обезпечени. „Булгаргаз” ЕАД беше 

информирано от проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД относно вероятността за 

забавяне в изграждането на газопровода и отчитайки това обстоятелство „Булгаргаз” ЕАД 

проучи всички възможни алтернативни маршрути за доставка до България. Единствената 

такава възможност за приемане на газа беше в точка на свързване на гръцката мрежа с 

газопровода ТАP… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

…Неа Месемврия 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

…Т.е. точка на свързване Неа Месемврия, която обаче обслужва основно 

доставките на азерски газ за  Гърция. В условията на конкурентен търг, „Булгаргаз” ЕАД 

резервира максимално възможния капацитет за достъп и пренос на количества на гръцката 

система от входна точка Неа Месемврия до изход на Кулата/Сидирокастро. Количествата 

азерски газ, които „Булгаргаз” ЕАД получава по алтернативния маршрут (този временен 

маршрут) са по-малко от тези, които дружеството би получило по основното трасе на IGB 

(оригиналното трасе съгласно договора), но са максимално възможните, с оглед 

техническия капацитет на гръцката мрежа, на посочените точки, както и техническите 

ограничения при функционирането на гръцката газопреносна мрежа. Спекулативно, искам 

да кажа, че да се твърди, че колкото капацитет се предлага на гранична точка 
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Кулата/Сидирокастро, толкова азерски газ може да бъде внесен в България. За да се внесе 

в България обаче азерският газ: първо, трябва да постъпи в гръцката мрежа и само 

толкова, колкото е преминал през входната ѝ точка може да напусне гръцката мрежа в 

посока България. Ако през съществуващата гръцка мрежа можеше свободно да преминава 

цялото количество азерски газ за България, то изграждането на IGB би било безпредметно. 

Самият факт, че този газопровод се строи и е подкрепен от Европейска комисия, 

стратегически партньори, финансови институции, говори достатъчно, че той е необходим, 

за да се осигури свързаност с достатъчен капацитет между двете държави, както и връзка 

на България с газопровода ТАР. Алтернативното трасе е частично решение, с по-малка 

сигурност на доставките и е свързано с допълнителни разходи. Осигуряването му е голям 

успех, тъй като благодарение на него българските потребители са едни от първите в 

Европа, които получават азерски газ, но това не го прави равнопоставено на IGB. Няма 

съмнение, че IGB е изключително необходим, за да се реализират доставките на азерски 

газ в пълен обем и безспорно изграждането му трябва да бъде ускорено и завършено в 

най-кратък срок. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви! 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Това е от наша страна. Ако имате въпроси, ние сме готови да отговаряме. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Разбира се. Колеги, имате ли въпроси към изпълнителния директор на „Булгаргаз” 

ЕАД? Аз имам въпрос и коментар. Ремонтът на „Турски поток“ на територията на 

Република Турция ли ще бъде проведен? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Да, на територията на Република Турция. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това не касае изграждането на българска територия, т. нар. „Балкански поток“ или 

„Турски поток 2“. Не, нали? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Не, ремонтните дейности ще се извършват на турска територия.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Чудесно. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Но ще има прекъсване на доставките, което вече го казах в началото на разговора. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Ще има прекъсване на доставките по този маршрут през „Турски поток“. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

За седем дни, за седем дни, да. За всички тези държави. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От друга страна доставчикът, който е „Газпром експорт” е задължен да изпълни 

договорът си за доставка на тези количества, за които Вие говорите, и единствената 

възможност е наистина използването на Трансбалканския газопровод, който беше до 

миналата година пълноценно използван за доставки на България, Турция, Гърция и 
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Република Северна Македония.  

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Точно така. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така че според мен, понеже Вие казахте, че това е въпрос на преговори, руската 

страна е задължена да се изпълни тези ангажименти, които са поети за… и няма друг 

алтернативен маршрут, по който те това нещо да го осъществят. Що се касае до 

трансграничната връзка – интерконекторът  IGB, действително неговото осъществяване е 

крайно необходимо, защото количествата, за които е предвидена IGB, не могат да бъдат 

реализирани през Кулата/Сидирокастро, но заедно с това… това всъщност е официално 

решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, ние дадохме съгласие по 

искането, което постъпи от компанията „Ай Си Джи Би“ за удължаване срока, за 

въвеждане в експлоатация на интерконектора Комотини/Стара Загора за края на първото 

шестмесечие на 2022 г., т.е. до 30 юни 2022 г. Фактически това е обозримият период, през 

който ще трябва да бъде използвана връзката Неа Месемврия – Сидирокастро/Кулата, за 

алтернативни доставки. А това, че те са абсолютно необходими за България, това е защото 

чрез тях в микса може да се влияе по положителен за потребителите начин относно цената 

на природния газ,  имайки предвид, цената на азерския газ и формулата, която се използва 

за определяне на тази цена, която е изцяло свързана с петролните деривати  (мазут и 

газьол), което засега е изгодно за България. Аз Ви благодаря. Вие, ако имате нещо да 

допълните? 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

Нямаме какво повече да добавим. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, ако няма други въпроси и изказвания, преди да закрия заседанието, искам 

да направя съобщение, а именно така, както вероятно се досещате, закритото заседание на 

Комисията за енергийно и водно регулиране, на което Комисията ще излезе с решение по 

коригираното към 01 юни 2021 г. заявление от „Булгаргаз” ЕАД, ще се проведе в самия 

ден - 01 юни 2021 г. от 14:00 часа. Благодаря Ви, г-н Павлов за участие в заседанието. 

Успешен ден Ви желая! 

 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД: 

И на Вас, успешен ден! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! 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 01.06.2021 г. от 14:00 часа за приемане на решение 

относно заявление с вх. № Е-15-20-17#1 от 11.05.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец юни 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-15-20-17/20.05.2021 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 
 

 

 

  

          
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


