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П Р О Т О К О Л 
 

№ 328 
 

София, 28.11.2022 година 

 

Днес, 28.11.2022 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 членът на Комисията Благой Голубарев и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Елена Маринова – директор на дирекция „Правна“, М. 

Димитров – и. д. директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел 

„Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Откритото заседание се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията.  

 

Председателят доц. д-р Иван И. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна по преписката 

лицата, представляващи „Булгаргаз” ЕАД, за присъствено участие в откритото заседание.  

 

„Булгаргаз” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх. № Е-15-20-1058/21.11.2022 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание са: 

• г-н Веселин Синабов – директор на дирекция „Търговия с природен газ“ в 

„Булгаргаз“ ЕАД; 

• г-жа Людмила Витанова – ръководител на отдел „Цени, пазарни анализи и 

ценообразуване“ в „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

http://www.dker.bg/
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-2081 от 16.11.2022 г. 

относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-1058#1 от 10.11.2022 г. за 

утвърждаване на цена за месец декември 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: Милен Димитров, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Хриси Йорданова, Михаела Андреева, Александра 

Димитрова, Любослава Джоргова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 1 от Протокол № 322/21.11.2022 г. и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на заявителя, който съгласно процедурата трябва да изрази отношение 

по доклад, изготвен от работната група на Комисията, в заседанието участват г-н Веселин 

Синабов – директор на дирекция „Търговия с природен газ“ в „Булгаргаз“ ЕАД и г-жа г-

жа Людмила Витанова – ръководител на отдел „Цени, пазарни анализи и ценообразуване“ 

в „Булгаргаз“ ЕАД. Малко преди заседанието г-жа Деница Златева ми се обади и каза, че 

поради неотложен ангажимент, няма смисъл да го съобщавам, тя не може да участва в 

днешното заседание. И така, г-н Синабов, г-жо Витанова, моля, искам да чуя становището 

на „Булгаргаз” ЕАД по изготвения доклад от работната група на КЕВР. 

 

Веселин Синабов – директор на дирекция „Търговия с природен газ“ в 

„Булгаргаз“ ЕАД:  

Благодаря, г-н Председател! Запознахме се с доклада. Нямаме забележки. Към 

днешна дата цената на природния газ за декември се запазва на нивата съобразно 

внесеното заявление на 10-ти ноември. Не очакваме значителни изменения към 01-ви, към 

внасянето на окончателното заявление. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Аз мисля, че има известно, съвсем малко макар, намаление на цената и се надявам 

то да се потвърди на 01-ви декември сутринта в 09:00 часа. Вие знаете, че трябва на 01-

ви декември да ни представите актуализираните данни както за TTF за изминалия месец 

ноември, така и за осреднения валутен курс и тогава Комисията ще излезе с окончателно 

решение. Все пак искам да отбележа, че цената можеше да бъде по-ниска, ако не беше 

високата цена на природния газ, който се съхранява в подземното газохранилище 

„Чирен“, по причина, че периодът, когато беше нагнетено основното количество 

природен газ в „Чирен“ съвпадаше с най-високите цени на природния газ през месец 

август и септември и фактически, без да споменавам конкретни стойности, защото това е 

чувствителна търговска информация, но се оказва, че за декември от всичките сегменти, 

от които се формира микса на цената на природен газ, цената от „Чирен“ е най-висока, за 

съжаление. В предишни години беше точно обратното. Дори и миналата година беше 

точно обратно. Аз нямам друг коментар освен това, че е напълно нормално и това е не 

само в  България, а и в цяла Европа. С настъпване на отоплителния сезон и голямото 

количество природен газ, което ще консумират топлофикациите, преди всичко 

„Топлофикация – София“, която консумира почти 1/4 от количествата природен газ, 

които се закупуват, цената на природния газ бележи определен ръст нагоре, но тази цена, 

както и цената, която очаквам през януари (тя ще бъде още малко по-висока) нямат нищо 

общо с цената от 353 лв./MWh, която беше достигната в нашето решение от месец 

септември. И още нещо искам да отбележа, за да няма спекулации по този въпрос, че 
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направих изчисления, паралелни, като изключих от микса всички количества, които са 

закупени от „Булгаргаз“ ЕАД, като оставих единствено дългосрочния договор с 

Азербайджан и количествата, които се теглят от подземното газохранилище „Чирен“, 

защото там, изтеглянето на тези количества е договорено преди това и се следва строго 

определен график. Т.е. не би могло да се оставят в произволен порядък и всички 

останали закупени количества от търговците на природен газ бяха заменени (в моите 

изчисления) с газ, който се доставяше до 27 април от „Газпром Експорт“ по 

дългосрочния договор, които имаме с „Газпром Експорт“, който изтича в края на месец 

декември и при това положение, отчитайки и формулата за ценообразуване на 

природния газ от „Газпром Експорт“ и оттам изчислена цената на природния газ като 

микс, която би била цена на „Булгаргаз“ ЕАД като обществен доставчик, се оказва, че 

тази цена продължава да бъде по-висока от успешно договорената цена от „Булгаргаз“ 

ЕАД. Тя е 157,20 лв. спрямо предложеното от Вас и към днешния ден все още цена от 

145,87 лв. Нямам друг коментар. Г-н Голубарев, имате ли…? Не. Обръщам се към 

работната група. Има ли нещо да добави работната група?  

 

М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен газ“: 

Г-н Председател, г-н Голубарев, няма нови факти, които да са известни на 

работната група след представяне на нейния доклад към Комисията.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така е. Новите факти и обстоятелства ние ги очакваме до 09:00 часа на 01 декември 

и след обяд, това е моето съобщение, преди да завършим това заседание, че насрочвам  

закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав 

„Енергетика“ на 01.12.2022 г от 15:00 ч. Това е заседанието, на което Комисията ще се 

произнесе с решение по заявлението на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за 

месец декември, 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. 

Уважаеми колеги от „Булгаргаз” ЕАД, благодаря Ви за участието, и Ви желая 

успешен ден! 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 01.12.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-1058#1 от 10.11.2022 г. за утвърждаване на 

цена за месец декември 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-15-20-1058/21.11.2022 г. до 

„Булгаргаз“ ЕАД. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

     

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

 Б. Голубарев 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

РОСИЦА ТОТКОВА  

 

 

Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 


