ПРОТОКОЛ
№ 14
София, 27.01.2021 година
Днес, 27.01.2021 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, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев 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.
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-15-20-1/20.01.2021 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-78 от 15.01.2021 г.
относно заявление с № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец февруари 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 и Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 1 от Протокол № 12/20.01.2021 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Моля, осъществете връзката по канала за комуникации Skype с представителите на
„Булгаргаз” ЕАД.
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:
Добро утро. Чуваме ли се?
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добро утро. Ние Ви чуваме. Надяваме се и Вие да ни чувате.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Да, чуваме Ви много добре.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Чудесно. Г-н Павлов, моля Ви, процедурата е добре известна, да изразите
становището на заявителя „Булгаргаз” ЕАД - дружество, ръководено от Вас, по доклада,
който изготви работната група към КЕВР, свързано с утвърждаване на цените на
природния газ за месец февруари 2021 г. Заповядайте.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, „Булгаргаз” ЕАД разгледа
доклада на работната група. Нямаме коментари. Всички данни са отразени. Считаме, че
няма отклонения. Всичко е съгласно подадената от „Булгаргаз” ЕАД информация.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Павлов. Разбира се, ние ще очакваме на 01 февруари сутринта да
ни предоставите актуализирано заявление с отчитане на цените на европейските газови
пазари към последния ден на м. януари, с оглед да можем да актуализираме, разбира се, и
ние нашето решение.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Да, разбира се. Ако ми позволите, няколко минути.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да. Слушаме Ви.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Да Ви предоставя информация относно развитието на цените на европейските
газови пазари. Както знаете, в момента сме в зимен сезон на повишено потребление на
природен газ, като цените, естествено, се определят от търсенето и предлагането.
Забелязва се много високо потребление на ... отчитане на много високо потребление на
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природен газ в България, въпреки че зимата не е толкова студена, като цените на
природния газ запазват своето възходящо развитие и тенденция. Искам да отбележа, че
борсовите цени на европейските газови пазари само за периода 01 декември – 27 януари са
се покачили с над 45%. Това се дължи както на повишеното потребление през декември и
януари, и очакваното високо потребление през февруари, така и на високите ценови нива в
Азия. Към Азия се насочват големи количества LNG и това влияе върху цените на спот
пазарите. За радост, в България, на българския пазар „Булгаргаз” ЕАД продава на своите
клиенти на значително по-ниска цена спрямо европейските пазари, 15-20% по-ниска цена,
като в тази цена са отразени нагнетените количества в Чирен през лятото, цените на
Газпром и цените, по които „Булгаргаз” ЕАД получава доставките от Азербайджан. Искам
дебело да подчертая, че всички количества по договора за доставка от Азербайджан се
доставят на българския пазар. Това ни позволява наред с по-ниската цена, по която
„Булгаргаз” ЕАД е закупувал и нагнетявал в Чирен, и сега добива, и предоговореният
ценови механизъм през пролетта на 2020 г., това позволява на „Булгаргаз” ЕАД да
продава на по-ниска цена природния газ в сравнение с действащите в момента на
европейските газови пазари. По отношение на петрола и петролните деривати, също има
повишение на цените, пак в порядъка на 15%. Очакваната цена на природния газ, по която
„Булгаргаз” ЕАД ще продава на своите клиенти на българския пазар, ще бъде пак в
порядъка на 15-20% по-ниска в сравнение с очакваните цени, по които ще се продава газът
на европейските газови пазари. Това следва да се отбележи. На 01 февруари ние ще Ви
предоставим отчетната информация към 31 януари относно хъбовия компонент. Също
така ние ще Ви входираме и всички допълнителни количества, които „Булгаргаз” ЕАД е
продало на газ релийз програмата за февруари месец, както и такива количества, които са
предназначени за лицензианти, които в последния момент буквално идват и подписват
договори с „Булгаргаз” ЕАД. Искам да отбележа и да обърна внимание, че всеки
лицензиант, който извършва услуга от обществен интерес, следва много внимателно да
планира и да гарантира своите доставки. „Булгаргаз” ЕАД, разбира се, полага всички
усилия да изпълни повишените заявки и ги изпълнява, но те по същество се различават
значително от първоначално заявените количества. Също така ние обръщаме внимание, че
доставките за съответната календарна година се планират с доставчиците по
дългосрочните договори месеци преди началото на годината. Така че това трябва да се
вземе под внимание, когато заявките на всеки един лицензиант бъдат предоставени на
„Булгаргаз” ЕАД. Това е, което искам да кажа. Още веднъж подчертавам, че и през
февруари месец, в този зимен период, когато е повишено потреблението, „Булгаргаз” ЕАД
ще продава на българския пазар на своите клиенти по цени, които значително ще бъдат
по-ниски в сравнение с тези на европейските газови пазари.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Павлов, за пространното изложение, от което разбираме, че ще
чакаме на 01 февруари актуализирано заявление от „Булгаргаз” ЕАД в няколко
направления. Първо, по отношение на цените, съобразени с цените на европейските газови
хъбове, и движението на тази цени респективно, както и това, че ако има междувременно
подписани договори с лицензианти, те ще бъдат отразени като количества във Вашето
заявление. Така ли е?
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Точно така. И самите договори също ще Ви бъдат предоставени.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да, благодаря Ви.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Ако имате други въпроси, сме на разположение да отговорим.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Обръщам се, колеги, към Вас. Имате ли въпроси или изказвания - въпроси към г-н
Н. Павлов, изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД, или изказвания, свързани с
доклада? Не виждам. Работната група, коментари имате ли? Не.
В такъв случай, преди да закрия заседанието, насрочвам закритото заседание, на
което КЕВР ще излезе с решение по заявлението на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на
цена за месец февруари, 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, за 01.02.2021 г., понеделник, от 14:30 часа, тук, в зала 4 в сградата на
Комисията.
Благодаря Ви за участието, г-н Павлов и 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 01.02.2021 г. от 14:30 часа за приемане на решение
относно заявление с № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец февруари 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-15-20-1/20.01.2021 г. до „Булгаргаз”
ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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