ПРОТОКОЛ
№ 266
София, 24.11.2021 година
Днес, 24.11.2021 г. от 10:01 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 Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А.
Иванова - директор на дирекция „Природен газ“ и К. Лазарова – за началник на отдел
„Цени, лицензии и пазари – природен газ“, съгласно Заповед №1183 от 15.11.2021 г. 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-15-20-35/17.11.2021 г.
Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са:
 г-н Иво Андреев – директор дирекция "Търговия с природен газ" в
„Булгаргаз” ЕАД;
 г-жа Людмила Витанова – ръководител отдел „Ценообразуване и пазарни
анализи“ в „Булгаргаз” ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1152 от 12.11.2021 г.
относно заявление с вх. № Е-15-20-35#8 от 04.11.2021 г. на „Булгаргаз“ ЕАД за изменение
на цената на природния газ, по която общественият доставчик продава природен газ на
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крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия, утвърдена за месец ноември 2021 г.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Хриси Йорданова, Александра
Димитрова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от
Протокол № 261/17.11.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
От страна на заявителя „Булгаргаз” ЕАД за участие в днешното открито заседание
са представени имената на: Иво Андреев – директор на дирекция "Търговия с природен
газ" и на г-жа Людмила Витанова – ръководител отдел „Ценообразуване и пазарни
анализи“. Моля, връзка с представителите на „Булгаргаз” ЕАД.
Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз” ЕАД за видео
разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Иво Андреев – директор дирекция "Търговия с природен газ" в „Булгаргаз”
ЕАД:
Здравейте!
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Здравейте, г-н Андреев! Вие знаете процедурата и в съответствие с нея моля Ви да
представите становището на дружеството, което представлявате „Булгаргаз” ЕАД по
изготвения от работната група на КЕВР доклад. Слушаме Ви!
Иво Андреев – директор дирекция "Търговия с природен газ" в „Булгаргаз”
ЕАД:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми комисари, запознахме се с доклада на
работната група и имаме един единствен коментар по него. На страница първа, найотдолу, е допусната техническа грешка, като е записано, че писмото от ООО „Газпром
експорт” е от 01.01.2021 г., а същото е от 01.11.2021 г., така че моля да бъде коригирано.
Други забележки и коментари нямаме по доклада. Моля да бъде приет в този вариант,
като бъде коригирана техническата грешка.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Андреев! Тази техническа грешка по принцип я имаше на пет
места и тя беше коментирана по време на закритото заседание на Комисията, на което
докладът беше приет от Комисията. Би трябвало да бъде навсякъде изчистено. Пропуснато
ли е? Ами не зная, вероятно екземплярът, който е подаден на „Булгаргаз” ЕАД, едва ли те
си измислят, това просто там е 01 януари, вместо да бъде 01 ноември. Колеги, обръщам се
към Вас. Имате ли желание за въпроси, изказвания, коментари? Не виждам! Все пак,
длъжен съм да отбележа, че в случая (по изключение) „Булгаргаз” ЕАД за цената за м.
ноември подаде две заявления. Едното заявление, имам предвид коригирано, беше
подадено сутринта на 01 ноември и второто заявление, това, по което днес е представен
доклад, беше подадено на 04 ноември. Обстоятелствата, които са описани в новото
заявление на „Булгаргаз” ЕАД, бяха отчетени от Комисията за енергийно и водно
регулиране още в ценовото решение, което ние приехме за цената на природния газ за м.
ноември, а именно цена от 93,19 лв./MWh природен газ, като изрично искам да уточня, че
Комисията утвърждава тази цена за крайните снабдители, както и за лица, които имат
лицензия за извършване на дейността производство и пренос на топлинна енергия.
Определено, материалите, които Комисията отчете в това заявление, явно един от тези
материали не е бил отчетен от „Булгаргаз” ЕАД и това е единственото, което оправдава
подаването на това второ заявление на 04 ноември. Така или иначе, Комисията и по това
заявление потвърждава цената, която определи на 01.11.2021 г. От работната група, има
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ли нови обстоятелства, които трябва да отчетем?
А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“:
Няма такива.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Няма такива. Колеги, не виждам желание за изказване или въпроси. При тази
ситуация единствено за Вас, г-н Андреев, както, разбира се, и за дружеството, което
представлявате, и за колегите и работната група, обявявам, че закритото заседание, на
което Комисията ще излезе с окончателно решение по подаденото от „Булгаргаз” ЕАД
заявление на 04 ноември, ще се проведе на 30.11.2021 г., след което дружеството ще бъде
своевременно информирано. Благодаря Ви за участието, г-н Андреев!
Иво Андреев – директор дирекция "Търговия с природен газ" в „Булгаргаз”
ЕАД:
Благодаря Ви, лек ден пожелавам!
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Мерси на Вас! Колеги, с това завършихме първото заседание за деня.
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 30.11.2021 г. за приемане на решение относно
заявление с вх. № Е-15-20-35#8 от 04.11.2021 г. на „Булгаргаз“ ЕАД за изменение на
цената на природния газ, по която общественият доставчик продава природен газ на
крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия, утвърдена за месец ноември 2021 г.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-35/17.11.2021 г. до „Булгаргаз” ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
Г. Добрев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
Р. Осман
.................................................
А. Йорданов
.................................................
В. Владимиров

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

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