[TLP-WHITE]
Ниво 0

ПРОТОКОЛ
№ 109
София, 29.04.2022 година
Днес, 29.04.2022 г. от 10:02 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от
председателя Станислав Тодоров.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой
Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха К. Лазарова – за началник на отдел „Цени, лицензии и
пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.
Заседанието беше излъчено в реално време чрез You Tube канал на Комисията.
Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че не са налице
правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 95 от 18.04.2022 г., т. 1, е осигурена и
възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.
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-15-20-23/18.04.2022 г.
Заявили участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са:
• г-н Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД;
• г-жа Анжела Славова – член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД;
• г-жа Людмила Витанова – ръководител на отдел „Цени, пазарни анализи и
ценообразуване“ в „Булгаргаз“ ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-314 от 13.04.2022 г.
относно заявление от „Булгаргаз“ ЕАД с вх. № Е-15-20-23#2 от 08.04.2022 г. за
утвърждаване на цена за месец май 2022 г., по която общественият доставчик да продава
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природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена
лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Красимира Лазарова, Грета Дечева, Хриси Йорданова, Александра Димитрова, Рада
Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол №
95/18.04.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Станислав Тодоров:
Сега е моментът да дадем възможност на „Булгаргаз“ ЕАД, заявителят, да вземе
отношение по така съставения доклад. От страна на „Булгаргаз“ ЕАД ще вземат участие
чрез Skype г-н Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД, г-жа Анжела
Славова – член на Съвета на директорите, г-жа Людмила Витанова – ръководител на
отдел „Цени, пазарни анализи и ценообразуване“ в „Булгаргаз“ ЕАД. Имаме ли връзка с
тях?
Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз“ ЕАД за видео
разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Станислав Тодоров:
Здравейте, г-н Йоцов! Чуваме ли се?
Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД:
Здравейте, г-н Тодоров! Чуваме се.
Станислав Тодоров:
Вярвам, че сте получили доклада на работната група. Давам Ви думата да вземете
отношение по него, но също така ще Ви помоля да споделите очевидно настъпилите
допълнителни обстоятелства и факти по повод ценообразуването за месец май. Имате
думата.
Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД:
По доклада, г-н Председател, нямаме никакви забележки и го приемаме, но както и
Вие споменахте информацията в доклада вече е остаряла, предвид актуалното състояние
на нещата и преустановените доставки на природен газ от „Газпром експорт“. За месец
май сме договорили алтернативни доставки на природен газ, с които да заменим
количествата от „Газпром експорт“. Проведена е процедура, поискали сме оферти от
всички активни търговци в региона. На базата на подадени от тях оферти сме направили
класиране и сме избрали доставчици. В момента тече, още не сме приключили с
подписването на договорите, но природният газ към момента за нашите клиенти, по
заявки, които те са дали към „Булгаргаз“ ЕАД е договорен.
Станислав Тодоров:
Това е чудесна новина! С други думи, газът за битовите потребители,
топлофикациите и индустриалните потребители в България за месец май е осигурен като
количества?
Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД:
Да! И не само за тях – и за клиентите, които са по програма за освобождаване на
количества.
Станислав Тодоров:
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Това е чудесно!
Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД:
Т.е. и за търговците на природен газ.
Станислав Тодоров:
По отношение на нагнетяването и добива от „Чирен“ имате ли да споделите
нещо? По отношение на тези обстоятелства смятам, че ще има някаква промяна в
режима.
Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД:
Да. Бих искал да споделя следното, че цената, която беше утвърдена от Комисията
за месец април, тя беше с включени количества за добив от хранилището. Ние на
07.04.2022 г. сме преустановили добива, тъй като очаквахме преустановяване на
доставките. Това съществено променя цената и тя по наши изчисления, ако се направи
сега, би била 177 лв./MW. Относно май месец: ние имаме задължение за нагнетяване газ
по плана за извънредни ситуации. В момента набираме оферти за осигуряване на
допълнителни количества природен газ, за да можем да го нагнетим в „Чирен“, за да има
една по-голяма сигурност.
Станислав Тодоров:
Благодаря! По отношение на ценовата структура разбирам, че данните, които са
предоставени в началото на април очевидно не са валидни вече, предвид заместването на
количествата от „Газпром“ с алтернативни доставки. Кога ще имаме яснота за
единичните цени и количествата по отделните компоненти на алтернативните
доставчици, така че да може да формираме крайната цена за месец май?
Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД:
Предполагам, че може би до 04.05.2022 г. ще имаме окончателни данни за
количества, цени, доставчици. Всичко би трябвало да стане тогава.
Станислав Тодоров:
04.05.2022 г. Това означава още два дни за Комисията да анализира тези данни.
Благодаря! Това беше важно, за да знаем кога да насрочим заседанието за окончателното
приемане на цените за месец май. Колеги от Комисията, имате ли някакви въпроси,
коментари по отношение на така изложените факти от г-н Йоцов? От работната група?
Няма. В такъв случай, предвид и празниците, които идват, насрочвам следващото
закрито заседание за окончателно приемане на цената за месец май на 10.05.2022 г.
Благодаря, колеги! С това закривам днешното открито 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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 10.05.2022 г. за приемане на решение относно
утвърждаване на цена за месец май 2022 г., по която общественият доставчик да продава
природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, 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-15-20-23/18.04.2022 г. до „Булгаргаз“
ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
А. Йорданов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

.................................................
Б. Голубарев
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
Протоколирал:
Н. Косев - главен експерт
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