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ПРОТОКОЛ
№ 24
София, 26.01.2022 година
Днес, 26.01.2022 г. от 10:07 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 Ремзи Осман, 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“,
Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени,
лицензии и пазари – природен газ“.
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-15-20-4/20.01.2022 г.
Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype
са:
• г-жа Диана Бонева – председател на СД на „Булгаргаз” ЕАД;
• г-н Николай Дончев – член на СД на „Булгаргаз” ЕАД;
• г-н Светослав Делчев – член на СД на „Булгаргаз” ЕАД;
• г-н Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД;
• г-жа Людмила Витанова – ръководител отдел "Цени, пазарни анализи и
ценообразуване" в „Булгаргаз” ЕАД;
• г-н Иван Иванов.
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-29 от 17.01.2022 г.
относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-4#1 от 11.01.2022 г. за
утвърждаване на цена за месец февруари 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.
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 № 20/20.01.2022 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Както виждате, цялото ръководство на „Булгаргаз” ЕАД е записано за участие в
днешното открито заседание. Моля, връзка по канала за комуникация Skype с
представителите на „Булгаргаз” ЕАД, които взимат участие в днешното заседание.
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.
Н. Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Добро утро, добър ден.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Добър ден. И така, г-н Павлов, предвид на протичащата процедура, която ще
завърши на 01 февруари с утвърждаване на цена на природния газ за м. февруари,
КЕВР изготви доклад, който Ви е предоставен, и очакваме днес да чуем Вашето
становище. То е всъщност становище на ръководеното от Вас дружество по изготвения
доклад, направения анализ и заключения. Заповядайте, г-н Павлов.
Н. Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, „Булгаргаз” ЕАД
прегледа в детайли доклада на работната група. Нямаме забележки и коментари по
изготвения доклад относно предложението на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на
цена на природния газ за м. февруари. В доклада обективно са отразени фактите и
обстоятелствата, съпътстващи доставката и продажбата на природен газ за февруари
от страна на „Булгаргаз” ЕАД.
„Булгаргаз” ЕАД в качеството си на обществен доставчик на природен газ за
страната за пореден път доказа, че изпълнява лицензионните си задължения при
стриктно спазване на нормативните актове, регламентиращи задълженията и
отговорностите на дружеството.
Сега по отношение на цената. Както знаете, „Булгаргаз” ЕАД на 10-ти внесе
заявление
Доц. д-р И. Н. Иванов:
На 11-ти.
Н. Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
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На 11-ти, да, прощавайте. Внесе заявление за утвърждаване цена на природния
газ за м. февруари, като бяха отчетени всички отчетни данни по отношение на
ценообразуващите компоненти към дата 10 януари. Всъщност това е прогнозната
цена, която „Булгаргаз” ЕАД вкара. Към онзи момент цената, която беше
прогнозирана от „Булгаргаз” ЕАД, е 114,31`лв. Както знаете, последните дни след
тази дата има значителна динамика на пазара на природен газ в Европа. Отначало
имаше спадове. В последните два дни забелязваме увеличение, но при всички
положения в оставащите дни ние не очакваме изненади и ще има намаление на цената
на природния газ. Тоест предложението, което ще внесем на 1-ви, е окончателно,
което ще отразява отчетните данни на ценообразуващите компоненти, ще доведе до
намаление на цената на природния газ. Ако днес „Булгаргаз” ЕАД трябваше да внася
заявление за утвърждаване на цената на природния газ, това означаваше, че
предложението щеше да съдържа цената, която да е по-ниска с 18% спрямо
действащата цена за януари месец или близо 109 лв. Това е към днешна дата. Остават
още буквално 4 работни дни и на 31 януари ние ще имаме вече окончателните данни,
като на 01 февруари, както винаги досега, ние ще внесем заявлението.
Във връзка със спекулациите и неверните твърдения, които се тиражират в
обществото, относно начина на ценообразуване, ползите за българския потребител,
искам за пореден път да изразя позицията на „Булгаргаз” ЕАД и да отбележа, че
„Булгаргаз” ЕАД образува регулираната цена, спазвайки изискванията на
нормативните документи и изискванията на Наредба №2 от 2013 г. за регулиране
цената на природния газ, които са задължителни за енергийните предприятия.
Заложените в Наредбата изисквания са съобразени с посочените в ЗЕ, към които
стриктно се придържа и КЕВР. Това се потвърждава и от съответните решения на
КЕВР за утвърждаване на цените на природния газ за съответния месец. Съгласно чл.
17, ал. 3 от Наредбата „Булгаргаз” ЕАД образува цена на природния газ на входа на
газопреносните мрежи като отчита абсолютно всички заявени количества от клиенти,
които са на регулирания пазар, индустриалните потребители, както и тези, които са
спечелили съответните търгове и ще получат количествата по програмата за
освобождаване. Тези заявки „Булгаргаз” ЕАД осигурява и гарантира чрез сключените
си дългосрочни договори с руския и азерския доставчик, както и чрез съгласуваните с
оператора количества за добив от ПГХ Чирен за съответния период. Съгласно чл. 17,
ал. 4 от Наредбата „Булгаргаз” ЕАД формира цена на принципа на най-ниските
разходи за образуването й. Какво означава това? Това означава, че приоритетно в
ценообразуващите количества се включват тези с най-ниски доставни цени, като за
разликата до осигуряването на пълните заявки на клиентите се допълват количествата
от доставчика с по-висока цена за съответния период. Към така формираната цена на
вход на газопреносните мрежи „Булгаргаз” ЕАД добавя съгласно Наредбата
компонент „обществена доставка“, която представлява надценката, и която покрива
оперативните разходи на дружеството и съответно печалбата съгласно Наредбата.
Тази печалба е в размер до 2,5% в годишен аспект. Нека да отбележим, че за 2021 г.
този компонент е със средна стойност 1,37%, което означава 75 ст./MWh надценка.
Към тази сума се добавя и компонента „задължение към обществото“. Този
компонент покрива разходите на „Булгаргаз” ЕАД за съхранение на природен газ в
ПГХ Чирен по Плана за действие в извънредни ситуации, утвърден от министъра на
енергетиката. Както знаем, България не е ползвател на петрол, не е производител на
петрол и газ, и българския пазар на 100% е зависим от внос на тези суровини. Това
означава, че нито „Булгаргаз” ЕАД като доставчик, нито правителството, нито КЕВР
могат да влияят върху цените на природния газ и на петрола. Цените, по които
„Булгаргаз” ЕАД закупува природния газ по дългосрочните договори от своите
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доставчици, отразяват движението на цените на природния газ на европейските газови
пазари и котировките на петрола и алтернативните на петрола горива. „Булгаргаз”
ЕАД осигурява доставките основно чрез дългосрочните си договори с доставчиците
от Русия и Азербайджан, като при изгодни търговски условия закупува природен газ и
от други източници с цел предоставяне на най-ниската възможна цена на българския
пазар. Както знаем, пазарът на природен газ в България е либерализиран и всеки един
консуматор на природен газ, който е пряко присъединен към газопреносната мрежа на
„Булгартрансгаз” ЕАД, може да избере своя доставчик. Те няма задължение да купува
газ от „Булгаргаз” ЕАД. Или пък съответно могат да закупят суровината от газовата
борса. „Булгаргаз” ЕАД не може да влияе на техния избор. И въпреки това, в
последните месеци в условия на безпрецедентна криза, недостиг на природен газ в
Европа, а вероятно и в България, тъй като една голяма част от клиентите, които
миналата година не сключиха договор с „Булгаргаз” ЕАД, сега са пред портите на
„Булгаргаз” ЕАД и ние осигуряваме газа, така че „Булгаргаз” ЕАД успява да постигне
се само ниска цена по договорите си за доставка от различни източници, но ние
гарантираме сигурност и непрекъснатост на доставките.
По отношение на Чирен. Както знаете, Чирен се използва за покриване на
сезонната неравномерност, тъй като потреблението през зимата е значително повисоко, по-голямо в сравнение с това през лятото. И през летния период има си
добивен период, има си период на нагнетяване, който започва от м. април и завършва
в края на септември, и след това, след като запалят топлофикационните дружества,
започна добивът. „Булгаргаз” ЕАД стриктно спазва разпределението, което е
предоставено от „Булгартрансгаз” ЕАД и графика за нагнетяване, съхранение и за
добив. И всички количества, които са включени вътре със съответната цена в Чирен,
след това те се добиват и влизат в ценообразуването и в заявлението, което ние
внасяме към КЕВР. Така че по отношение на Чирен, тук абсолютно можем
категорично да заявим, че всички количества ценообразуващо влизат в ... и достигат
със своята ниска цена до потребителите – газоразпределителни дружества,
топлофикационни дружества, до индустрията и до клиентите, които са закупили на
търговете количества по Програмата за освобождаване. Нека само да припомним, че
през 2021 г. „Булгаргаз” ЕАД и сега, и през 2022 г. януари месец, ние продаваме на
българския потребител природен газ на цени, значително по-ниски от цените на
европейските газови пазари. Така че разликата между продажните цени на
„Булгаргаз” ЕАД и тези на европейските газови пазари за последните 13 месеца,
умножена по доставяните количества към клиентите на дружеството, формира една
сума от приблизителен размер на 1 млрд. лв. Тази сума е спестена от българския
потребител на природен газ, а щеше да бъде заплатена в повече от тях, ако купуваха
по цени на европейските газови пазари. По този начин са запазени работни места.
Тази ниска цена е намерила отражение в себестойността на произведената продукция,
предлаганите услуги и най-вече е осигурила конкурентно предимство на българската
индустрия.
Във финансовите отчети на „Булгаргаз” ЕАД тази сума няма как да намери
отражение, тъй като тя вече е достигнала до всички клиенти на дружеството. Както в
началото на моето представяне казах, ние работим на минимална надценка съгласно
Наредбата, която е 1,37%. Тоест при всички положения ползите от договорените
условия по договорите, ние ги прехвърляме и по някакъв начин те се ползват в пълен
размер от всички клиенти на „Булгаргаз” ЕАД – газоразпределителни дружества,
топлофикационни дружества, българската индустрия. Както се знае, договорите на
„Булгаргаз” ЕАД и неговите клиенти предвижда заплащане от страна на клиентите на
неустойки при неизпълнение на съответните договорни условия. И това е предвидено
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в Правилата за търговия и това всички го знаем. Неустойките за забава пък са в
размера на законната лихва, която е определена с Постановление на МС от 2014 г. и
не се различават тези неустойки, които другите търговци прилагат при продажбите на
природен газ на свободния пазар, както и от тези, които прилагат и
топлофикационните, и газоразпределителните дружества по отношение на техните
клиенти. Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПТПГ, когато страна по договорите за доставка е
общественият доставчик, условията на доставка са обвързани и с условията по
договорите, по които общественият доставчик „Булгаргаз” ЕАД купува, пренася и
съхранява природния газ. Говоря за дългосрочните си договори. „Булгаргаз” ЕАД
прехвърля към всички свои клиенти гъвкавостта по договорите си за доставка и
всички останали ползи, както и задълженията обаче към неговите доставчици,
включително неустойките за забавено плащане. И след като „Булгаргаз” ЕАД вече е
изпълнило заявките към клиентите си, продава остатъчните количества, които може
да получи, има право да получи, по договора с Газпром на организирания борсов
пазар. Цената на тези количества се формират на база на най-високата цена в
образуващия микс, като към нея се добавят и всички разходи до виртуалната
търговска точка, където се извършва съответната продажба. И тези количества, които
„Булгаргаз” ЕАД продава, ги продава при цени значително по-високи от регулираната
цена. Това осигурява и значителни приходи на дружеството. Искам да отбележа нещо
много важно. С реализираните приходи от неустойки от клиенти, както и с печалбата
от продажбата, която „Булгаргаз” ЕАД реализира на организиран борсов пазар,
„Булгаргаз” ЕАД не може да намали регулираната цена. Тази печалба отива в БЕХ
ЕАД като дивидент, а оттам в държавната хазна.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Павлов.
Н. Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
По отношение на доставките от Азербайджан, искам още веднъж да отбележим
няколко важни неща. След като вече няколко пъти се отлага пускането в експлоатация
на IGB, „Булгаргаз” ЕАД, знаете съгласно договора, задължението на азерската страна е
да доставя на гръцката връзка. И след като нямаме гръцка връзка изградена, ние сме
принудени да се опитаме да склоним и да преговаряме с азерската страна и да търсим
най-доброто възможно решение за доставка на алтернативен газопровод след
получаване на изричното съгласие на доставчика. И именно това направи „Булгаргаз”
ЕАД. Успя да договори с азерския доставчик да получава природен газ на друг
алтернативен газопровод, който се намира на близо 300 км. от договорния. За тази цел
бяха подписани две временни споразумения. Първото временно споразумение е влязло
в сила, след като е получило одобрение от СД на БЕХ ЕАД, Министерство на
енергетиката и Министерски съвет. Второто временно споразумение е сключено по
идентичен начин, включително и резервирането на конкретното ниво на капацитет в
Гърция, отговарящо на размера на договорените доставки, с изричното съгласие на
азерската страна, също одобрен от СД на БЕХ ЕАД и Министерство на енергетиката. И
тук е много важно да се отбележи, че сключените споразумения са изцяло в интерес на
българската страна. Те изключват възможността азерската страна да активира
наказателна клауза по договора, отчитайки липсата на това договорно трасе. И в
случай, че нямаше такива временни споразумения, „Булгаргаз” ЕАД не само че нямаше
да може да получава природен газ, ами щеше да заплаща и санкция за количества,
които не може да получи. И въпреки липсата на договорно трасе, тези временни
споразумения дават възможност на българския пазар да достигат количества природен
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газ, които са по договорната цена още от първия ден на доставката. И България една от
първите държави стана в Европа, която получава азерски газ по ТАНАП и след това по
ТАП. Към настоящия момент ние получаваме максимално възможните количества,
които азерският доставчик се съгласява да достави. Бих искал да отбележа, че второто
временно споразумение изтича на 30 юни. Слез 30 юни, в случай че няма изграден
газопровод IGB, ние отново се връщаме в изходна позиция и ще подлежим на
наказателни санкции, т.е. заплащане на неустойки. Към настоящия момент не сме
информирани от проектната компания, че ще има удължаване, т.е. няма да бъде
изграден газопроводът в срок, и затова ние сме информирали всички отговорни
институции. Очакваме точната дата на въвеждане в експлоатация на газопровода IGB.
В противен случай ние отново трябва да искаме предоговаряне, т.е. договаряне на нов
временен период на доставка до изграждането на IGB. Това са важни неща. Аз исках да
ги отбележа, затова сме взели решение и тук са Съвета на директорите, всички сме тук,
председателят на СД и колегите, които са членове, също.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Аз в началото отбелязах, че реално цялото ръководство на
„Булгаргаз” ЕАД присъства по време на откритото заседание и от името на
ръководството Вие взехте думата. Вашето изложение беше относително дълго. Аз го
приемам по-скоро като отношение и становище на ръководството на „Булгаргаз” ЕАД
по течащата дискусия в обществото, свързана с доставките на природен газ, трасетата
на доставки и цената на природния газ. Фактически ние чухме становището на
ръководството на „Булгаргаз” ЕАД по всичките тези въпроси. Затова именно Ви
предоставих тази възможност за по-дълго изказване.
Г-н Павлов, ще си позволя съвсем кратко да задам някои въпроси, най-напред
свързан с цената за м. февруари, като Вие фактически дадохте своеобразен отговор,
заявявайки, че към момента се потвърждава до голяма степен цената, която Вие
заявихте във Вашето заявление от 11 януари, и в оставащите 5 дни до 01 февруари едва
ли ще има промяна. Аз също считам, че поради това, че продължават преговорите
между руската страна и НАТО, и Европейският съюз и Съединените щати в различни
формати, до пет дни ситуацията ще бъде задържана на днешно ниво и се надявам това,
което Вие казахте, че намалението на цената на природния газ ще бъде между
сегашните заявени 14% и тези, които Вие оповестихте – 18%, в този марж ще бъде в
крайна сметка и коригираното, актуализирано заявление, което Вие към 9:00 ч. на 01
февруари трябва да представите в Комисията. Това би било наистина много сериозен
успех и подобряване, както се казва, на показателите както на българската индустрия,
работеща с природен газ, така и на всички потребители, да се случи. Второто, което все
пак не мога да пропусна, е да отбележа, че Вие сте обществен доставчик и в един подълъг период, не до 01 февруари, но не може да не се преценява дали няма да се
усложни ситуацията до степен да се намалят или прекъснат доставките на природен газ
за България. И би трябвало общественият доставчик по определен начин да има план за
такава кризисна ситуация. Може ли да се поеме ангажимента пред българските
потребители, че ще бъдат осигурени доставките на природен газ, ако не на 100%, то на
един задоволителен процент, необходим за страната? И във връзка с това дали
състоянието на запълване на ПГХ Чирен ще позволи именно да удържим на такъв
натиск при спиране на доставките за България? Вероятността не е голяма, но Вие
трябва при всички положения да отчитате и отговорностите, които Вие носите към
обществото като обществен доставчик, свързани не само с цената на природния газ, но
и с количества.
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Р. Осман излезе от залата.
И когато говора, и с това ще завърша, за цената, Вие знаете, че Министерство на
енергетиката оповести, че увеличението на цената на природния газ от 01 януари е
трябвало да бъде не с 30%, а само с 10%. В писмо до министерството настоях да Ви
предоставят изчисленията с оглед да отразите методиката, ако тя действително е
коректна, в изчисленията, които правите, и предложението в заявлението, което
правите за м. февруари, както и за следващите месеци. Предоставени ли са Ви тези
изчисления или не?
Благодаря Ви. Бъдете обран в отговора си, за да не отегчим може би тези, които
в момента гледат и слушат нашето открито заседание.
Н. Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Уважаеми г-н Председател, по първия въпрос – няма причина, поради която да
смятаме, че ще има прекъсване на доставките.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Съгласен съм.
Н. Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Съвсем наскоро, миналата седмица Бордът на директорите имаше разговор с
колегите от Газпром. Нямаме никакви притеснения, никакъв знак, че ще има
прекъсване на доставките. Дори напротив, те потвърдиха, че ще се доставя не само в
България, но и в региона, и в Европа те ще изпълняват стриктно своите договорености
и ще доставят количествата природен газ.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Това е важно заявление.
Н. Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
По отношение на Чирен, „Булгаргаз” ЕАД си е изпълнило задължението по
Плана за извънредни ситуации. Ние сме си нагнетили на 100% количествата, които
трябваше да нагнетим. Вадим ги по план и ги доставяме на нашите клиенти. Ние не
можем да отговаряме обаче, тук трябва дебело да подчерта, за отговорностите и за
задълженията на останалите доставчици. Това си е тяхна отговорност, за което трябва
да следи, разбира се, операторът. Ние сме гарантирали клиентите на „Булгаргаз” ЕАД.
Всички доставки през зимата, до март месец...
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Тоест в качеството на обществен доставчик.
Н. Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
... са гарантирани по отношение на клиентите на „Булгаргаз” ЕАД.
По отношение на втория въпрос, ние нямаме информация по какъв начин е
сметната тази цена, която беше оповестена, от 107 лв. Не знаем как е сметната. Това е
нашият отговор. Вие знаете, ние стриктно спазваме Наредбата за ценообразуването.
КЕВР също я спазва, така че... и я проверява. Това е видно от доклада, който е качен на
сайта на КЕВР. Това са моите отговори.
И още нещо искам да спомена по отношение пак на някои спекулации в
пространството, в общественото пространство, че Газпром не иска да доставя на
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„Булгаргаз” ЕАД, повече не иска да е доставчик на „Булгаргаз” ЕАД. Това съвсем не
отговаря на истината. Това беше потвърдено от нашите партньори. За тях, цитирам,
„Булгаргаз” ЕАД е надежден партньор, който стриктно си изпълнява договорите, както
и те съответно. Така че нямаме притеснение по този въпрос. Както и с другия
доставчик, виждате, правят се огромни усилия, въпреки че няма изграден газопровод
IGB, „Булгаргаз” ЕАД да получава количества на друг алтернативен газопровод с
всички рискове, които поемат и двете страни.
Също така по отношение на „Булгаргаз” ЕАД бих искал да потвърдя, г-н Иванов,
че за последните седем години, от 2015 г., това преобразяване на „Булгаргаз” ЕАД в
известна степен принос има и регулаторът, тъй като стриктно се спазват всички
нормативни документи, начин на ценообразуване и Вие, като председател, и колегите
членове от Комисията, също имате своя принос „Булгаргаз” ЕАД да бъде наистина
един успешен партньор. Това го казвам тук, защото и колегите от СД държаха да го
кажа, така че това е важно да се отбележи и да се знае. Както се казва, Вие имате своя
принос „Булгаргаз” ЕАД да бъде фактор, какъвто е в момента сега на газови пазар, и да
бъде уважаван партньор.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви много, г-н Павлов. Първо, за отговорите на въпросите, които
поставих. Заедно с Вас и аз очаквам действително обявеното намаление на цената на
природния газ, разбира се, в определен диапазон да се окаже именно вярното на 01
февруари тази година. На второ място, това, което заявява Газпром, би трябвало да
бъде наистина една декларация, която да даде едно спокойствие, че няма да се стигне
до прекъсване на газовите доставки за България. Нещо, което се случи веднъж в 2009 г.
от 06 до 22 януари, и нанесе много тежки щети на българската индустрия и на
обществото като цяло.
Що се касае до топлите думи, които отправихте към Комисията и към мен,
искрено Ви благодаря и искам да Ви уверя, че през всичките тези 6 години и 10 месеца,
откакто работим заедно, Комисията стриктно, пунктуално спазва закона и изискванията
на нормативните документи, и това определя стабилността на нейните решения и
уважението, което енергийните дружества хранят към нас. Вие заявихте това очевидно
в контекста на протичащите в момента обсъждания и гласуване на промени в ЗЕ.
Вероятно днешното ни открито заседание е последното месечно открито заседание по
повод на месечните цени на природния газ, които ние утвърждаване в резултат на
заявленията на „Булгаргаз” ЕАД, и аз от своя страна и от името на Комисията искам да
благодаря за сътрудничеството, което имахме, за възможността да решаваме
проблемите заедно, когато те се появят, и Ви пожелавам такова сътрудничество да
имате и в следващите месеци и с новия състав на Комисията.
Искрени благодарности към Вас и към цялото ръководство на „Булгаргаз” ЕАД.
И желая, разбира се, на всички Вас един хубав, успешен ден. Благодаря Ви, г-н Павлов.
Н. Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Благодаря Ви, успешен ден и на Вас.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. Колеги, не се обръщам към г-жа Иванова дали има нови
обстоятелства, защото те ще бъдат отразени в актуализираното заявление, което
„Булгаргаз” ЕАД трябва да депозира в Комисията в 9:00 ч. сутринта на 01 февруари.
Благодаря на работната група за изготвения доклад, по който нямаше
възражения от страна а заявителя. Благодаря на членовете на Комисията и преди да
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закрия заседанието, макар че беше споменато многократно, официално насрочвам
закрито заседание за 01 февруари, на което Комисията ще излезе с решение по
заявлението на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 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.
Благодаря Ви, колеги, за участието. 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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 01.02.2022 г. за приемане на решение относно
заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-4#1 от 11.01.2022 г. за утвърждаване на
цена за месец февруари 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.

Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-4/20.01.2022 г. до „Булгаргаз”
ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
Р. Осман

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
В. Владимиров
.................................................
Г. Златев
.................................................
Е. Харитонова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
А. Фикова - главен експерт
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