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П Р О Т О К О Л 
 

№ 60 
 

София, 04.03.2022 година 

 

Днес, 04.03.2022 г. от 10:00 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 Юлиян Митев – за главен секретар (съгласно заповед № 147 от 23.02.2022 г., 

без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. 

Иванова – директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателят С. Тодоров откри заседанието и констатира, че е налице кворум и 

няма правни пречки за провеждането му. 

 

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

изх. № Е-15-20-10/25.02.2022 г. и изпраща представители. На заседанието се явиха: 

• г-н Людмил Йоцов – член на СД и изпълнителен директор;  

• г-н Иван Топчийски – председател на СД; 

• г-жа Людмила Витанова – началник на отдел "Цени, пазарни анализи и 

ценообразуване"; 

• г-н Марин Филиповски – ръководител отдел ”Оперативен контрол на 

доставките”; 

• г-жа Магдалена Търничкова – юрисконсулт. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-172 от 25.02.2022 г. 

относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-10#1 от 08.02.2022 г. за 
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утвърждаване на цена за месец март 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 № 59/25.02.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

С. Тодоров: 

Трябва да отбележа, че на 01 март сме получили също така коригиращо заявление, 

в което са споменати нови факти, които също трябва да бъдат взети при постановяване на 

окончателното ценово решение.  

От страна на „Булгаргаз” ЕАД участие са заявили: г-н Людмил Йоцов – член на СД 

и изпълнителен директор, г-н Иван Топчийски – председател на СД, г-жа Людмила 

Витанова – началник на отдел „Цени, пазарни анализи и ценообразуване“, г-н Марин 

Филиповски – ръководител отдел „Оперативен контрол на доставките”. Виждам, че имаме 

още един участник от Ваша страна. Може ли да го представите? 

 

Л. Йоцов – член на СД и изпълнителен директор: 

Здравейте, г-н Председател, здравейте уважаеми господа комисари, уважаеми 

членове на работната група. Това е Маги Търничкова, която е юрисконсулт в „Булгаргаз” 

ЕАД. 

 

С. Тодоров: 

Благодаря, г-н Йоцов. Процедурата е редовна. Страната по преписката е 

уведомена и налична за коментари. Заседанието може да продължи. Предполагам, че сте 

се запознали с нашия доклад. Ние сме се запознали с Вашето коригиращо заявление. 

Имате ли някакви коментари, бележки, предложения по така предоставения Ви доклад? 

 

Л. Йоцов – член на СД и изпълнителен директор: 

По принцип сме съгласни с така предоставения ни доклад. Просто искаме да 

попитаме, да уточним, във връзка с разрешението, което ние трябва да поискаме преди 

сключване на допълнително споразумение (тук конкретно става дума за договора с 

азерите, чл. 92, ал.1, т.2 от НЛДЕ). Доколкото ме уведомиха колегите, преди сме подавали 

такива искания и са ни казали, че те не попадат в обхвата на този член. Сега бихме искали 

да конкретизираме. Всяка една промяна на договора, в смисъл не само този, а и договора с 

Газпром Експорт, подлежи (предполагам, така както сте записали) на предварително 

одобрение или не? Просто това трябва да го уточним. Само това, нищо друго няма, с 

всичко друго сме съгласни. 

 

С. Тодоров: 

Благодаря, г-н Йоцов. От името на Комисията ще взема отношение по тоя въпрос. 

Най-вероятно и ще Ви изпратим официални насоки в това отношение. Комисията 

единодушно при разглеждането на Вашето заявление се обедини около факта, че предвид 

качеството на „Булгаргаз” ЕАД като на обществен доставчик, всички договори, които се 

сключват от „Булгаргаз” ЕАД, които имат директно отражение върху цената на крайните 

потребители, трябва да подлежат на регулаторно одобрение. Ще Ви дам една екстремна 

хипотеза, за да видите какво е основанието. Ако утре „Булгаргаз” ЕАД реши да промени 

един от договорите си, като увеличи по каквито и да е обстоятелства цената (да кажем със 

100 долара/MWh), трябва ли Комисията да приеме това за свършен факт и с гумен печат 

да пренесе тази цена към потребителите? Единодушното становище на комисарите и на 

Комисията е, че това не е така и ролята на Комисията е да се грижи за правата на 

потребителите и в този смисъл нейната грижа се проявява в един предварителен контрол. 



[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

 3 

По отношение на стопанските потребители и на индустриалните потребители, те имат 

всички възможности да сключват договори не само с „Булгаргаз” ЕАД, но и с всички 

други търговци на газ. Крайният потребител, битовият потребител в България няма такава 

възможност. Негова единствена гаранция, че цената е справедлива и максимално 

икономична, това е Комисията. И в изпълнението на правомощията на Комисията в това 

отношение нашето единодушно становище е, че всички договори, които се отразяват или 

имат потенциала да се отразят съществено върху цената на потребителите в конкретния 

или бъдещ момент, би трябвало да бъдат одобрени и преди това, естествено, обосновани 

пред Комисията. 

Колеги от работната група, имате ли някакви коментари или някакви допълнителни 

факти, които са станали Ваше достояние от момента на предоставяне на заявлението и 

изготвянето на доклада до сегашния момент, които искате да споделите и да представите 

на вниманието както на Комисията, така  и на заявителя? 

 

А. Иванова - директор  на дирекция „Природен газ“: 

От името на работната група искам да кажа, че след изготвянето на доклада, който 

е предмет на настоящото открито заседание, както, г-н Председател, споменахте, на 01 

март заявителят внесе заявление с актуални данни към тази дата, които съгласно 

договорите, дългосрочните, следва да намерят отражение в решението на Комисията за 

утвърждаване на цена за м. март. Така че тези данни ние ще ги разгледаме, анализираме и 

ще предложим на Комисията проект на решение, който да бъде разгледано с оглед 

неговото приемане. 

 

С. Тодоров: 

По същество това какво променя в крайния ефект към потребителите? 

 

А. Иванова - директор  на дирекция „Природен газ“: 

Променени са индексът TTF, като е взет този, който е към 28 февруари. Променени 

са курсът на ЦЕБ евро/долар, както и количествата за добив от хранилището, като те са 

намалени. Съответно това ще намери отражение върху крайната цена, която трябва да 

бъде утвърдена. Променено е и съотношението на количествата по дейности, като е 

завишено количеството, което е за обществена доставка. Оттам компонентата за 

обществена доставка също се променя, като нараства. В крайна сметка всички тези 

изменения трябва да намерят отражение в цената, която Комисията следва да утвърди. 

 

С. Тодоров: 

Това го разбрах. Това, което не разбрах: Какво е отражението върху цената? 

 

А. Иванова - директор  на дирекция „Природен газ“: 

Повишение с 3,5%. 

 

С. Тодоров: 

В сравнение със? 

 

А. Иванова - директор  на дирекция „Природен газ“: 

В сравнение с предложението от 08 февруари... С цената от февруари. 

 

С. Тодоров: 

Значи, предвид новите обстоятелства, „Булгаргаз” ЕАД иска повишение на цената с 

3,5% в сравнение с цената за м. февруари. 

 

А. Иванова - директор  на дирекция „Природен газ“: 
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Точно така. 

 

С. Тодоров: 

Добре. Г-н Йоцов, искате ли да разясните какво налага това увеличение, говорим за 

съществените компоненти, които налагат увеличението? 

 

Л. Йоцов – член на СД и изпълнителен директор: 

Г-н Председател, мога, но мисля, че заседанието е открито, а тук трябва да говоря 

за количества, за цени, които са търговска тайна. 

 

С. Тодоров: 

Ако искате, аз ще ги обобщя тогава. 

 

Л. Йоцов – член на СД и изпълнителен директор: 

Добре. 

 

С. Тодоров: 

Това, което проличава от заявлението, и мисля, че това е степен на откритост, 

трябва да е ясно, защото все пак това е цена, която всеки един български потребител 

плаща. Основните компоненти, които движат промяната в цената, са следните. Съгласно 

решение и заповед на министъра на енергетиката, с цел осигуряване сигурността на 

доставките и количествата газ за българските потребители, преди всичко битовите, но 

също така и индустриалните потребители, които не могат да прекъснат своето 

производство, има заповед за съхраняване на допълнителни количества в Чирен. Това 

означава, че Чирен, който е исторически с по-ниска цена през зимните месеци, отколкото 

другите източници на доставка, не може да се използва, тъй като преминава от режима на 

добив в режим на нагнетяване с цел осигуряване количества газ в случай на непредвидени 

обстоятелства, породени от войната между Русия и Украйна. Това по необходимост 

означава, че тези количества трябва да бъдат заместени с внос, като в момента цените на 

вносния газ са доста по-високи, както всички знаем, което се отразява и върху цената в 

посока увеличаване. Дали това, което обобщих, е коректно? 

 

Л. Йоцов – член на СД и изпълнителен директор: 

Да, г-н Председател, коректно е. 

 

С. Тодоров: 

Благодаря. Господа комисари, някакви въпроси или коментари от Вас към 

заявителя или към работната група? Добре.  

Предвид факта, че Комисията има ново ръководство, както и „Булгаргаз” ЕАД, бих 

искал да отбележа три неща, които бяха валидни както за това заседание и това ценово 

решение, така и за в бъдеще. Бихме искали да видим във всеки един доклад и във всяко 

едно заявление за ново ценово решение усилието на „Булгаргаз” ЕАД да предостави най-

евтината цена от компоненти газ по отношение на регулирания пазар. Освен че ние 

искаме да го видим, демонстрирам, което означава да се проверят всички възможни 

алтернативни източници, на каквито и да са количества, които биха били възможни да се 

доставят за следващия месец, искаме да видим усилието, че  „Булгаргаз” ЕАД е направило 

такова проучване на пазара и се е опитало да намери газа на най-добра цена за 

българските потребители. Второто нещо, което оттук нататък ще бъде, Комисията, както и 

досега, ще проверява всеки един от ценовите компоненти и иска да бъде уверена в начина, 

по който се формират, и правните основания, на които това се базира. Дали са договори, 

дали са тарифи на „Булгартрансгаз” ЕАД - няма значение. Въпросът е, че всеки един 

ценови компонент трябва да бъде обоснован и доказан.  
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И третото нещо, което бих искал да отбележа, бихме искали „Булгаргаз” ЕАД да 

осъзнае по-голямата си отговорност, която има към българските потребители в ролята си 

на обществен доставчик, в сравнение с ролята си на търговец на едро, която има към 

индустриалните клиенти.  

Благодаря Ви за заявлението, което сте подали, за промяна на Наредбата за 

ценообразуване на цената на газа. Ние ще вземем становище от всички заинтересовани 

лица и в най-кратки срокове ще направим окончателен проект, който ще предоставим на 

Вашето внимание, така щото да сме сигурни, че битовите потребители и „Булгаргаз” ЕАД 

в качеството на обществен доставчик имат ясни правила, по които да оперират. Мисля, че 

за следващото ценово решение ще бъдем много по-добре подготвени. Знам, че цената 

предвид обстоятелствата, които са около нас и бушуващата война и несигурност на 

доставките, е вече второстепенен фактор. Първостепенният фактор е да осигурим 

количествата, но също така да дадем сигурността на битовите потребители, че каквато и 

да е цената на газа, това е най-добрата цена, която те могат да получат от страна на 

„Булгаргаз” ЕАД. Благодаря Ви. 

 

Л. Йоцов – член на СД и изпълнителен директор: 

Само и аз да кажа нещо. Ние сме съгласни с това, което Вие казахте, г-н 

Председател. Само може би трябва да се отчете един факт, че „Булгаргаз” ЕАД не 

разполага с много възможности за осигуряване на алтернативни доставки, тъй като към 

момента има лицензия само за Гърция. Ние не мажем да купим газ от Румъния или от 

Унгария, или от други места. Единствено можем да попитаме търговци, които имат 

съответния лиценз за тази територия и имат лицензия и за територията на България, какви 

са техните възможности да ни осигурят алтернативни доставки на газ. И ако те са по-

добри от тези, които имаме по договорите, то тогава бихме ги приели. Ако съответно те са 

по-високи... Това е само. 

 

С. Тодоров: 

Благодаря Ви. Това е валиден аргумент. Аз напълно го разбирам. Проучете все пак, 

мисля, че с дължимата грижа на добър търговец, както изисква законът, и като 

професионалисти в тази област, спокойно може да проучите според мен възможностите да 

имате лицензии на съседните борси и да видите какви са възможностите за сключване на 

средносрочни, краткосрочни или дългосрочни договори с други доставчици. Това, което 

Комисията иска да види, е това, че „Булгаргаз” ЕАД е положил всички възможни и 

необходими усилия за това да осигури най-добрата цена за българския потребител. 

Колеги, ако няма други коментари, бележки или предложения, насрочвам 

следващото заседание, на което официално ще бъде приета окончателната цена на газа за 

м. март, за 07.03.2022 г. 

С това закривам откритото 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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 07.03.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-10#1 от 08.02.2022 г. за утвърждаване на 

цена за месец март 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-15-20-10/25.02.2022 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................     СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 А. Йорданов 

 

................................................. 

 Б. Голубарев 

 

 

      ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         

ЮЛИЯН МИТЕВ 

(Съгласно заповед № 147 от 23.02.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 

 


