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П Р О Т О К О Л 
 

№ 79 
 

София, 30.03.2022 година 

 

Днес, 30.03.2022 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 А. Иванова – директор на дирекция „Природен газ“, Л. 

Ненова - за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ (съгласно 

Заповед № 85/22.03.2022 г.) и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателят Станислав Тодоров откри заседанието и констатира, че е налице 

кворум и няма 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-15-20-16/21.03.2022 г.   

 

http://www.dker.bg/


[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

 2 

Заявили участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

• г-н Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД;  

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

ценообразуване“ в „Булгаргаз“ ЕАД; 

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

доставките” в „Булгаргаз“ ЕАД; 

• г-жа Магдалена Търничкова – юрист в „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК-204 от 16.03.2022 г. 

относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-16#1 от 11.03.2022 г. за 

утвърждаване на цена за месец април 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 № 73/21.03.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

С. Тодоров: 

Процедурата е редовна. Може да започнем заседанието. От страна на „Булгаргаз” 

ЕАД участие ще вземат: г-н Людмил Йоцов – изпълнителен директор, г-н Марин 

Филиповски – ръководител отдел „Оперативен контрол на доставките“, г-жа Людмила 

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

Търничкова – юрист. Те ще се свържат през Skype. Колеги, моля да ги включим в 

заседанието. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз” ЕАД, за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

С. Тодоров: 

Здравейте, колеги, чувате ли ни? Г-н Йоцов, дали ни чувате? 

 

Лоша връзка. 

 

Служител от КЕВР потърси отново представителите на „Булгаргаз” ЕАД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

С. Тодоров: 

Дали ни чувате сега? 

 

Л. Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Сега Ви чуваме, г-н Председател! 

 

С. Тодоров: 

Чудесно! Г-н Йоцов, започнахме заседанието по разглеждане на Вашето заявление. 

Предполагам, че вече сте получили доклада от работната група на Комисията. Имате ли 

някакви бележки, коментари и какво е Вашето становище по така представения Ви 

доклад? 

 

Л. Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми членове на 

работната група, нямаме никакви забележки по така представения ни доклад.  
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С. Тодоров: 

Добре! Колеги от Комисията, някакви коментари и бележки? Няма! Колеги от 

работната група, има ли някакви факти и обстоятелства, които искате да споделите след 

изготвянето на доклада, които имат отношение към заявлението?  

 

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

Нови факти и обстоятелства очакваме да получим на първи април, когато ще има 

актуални данни за елементи, които са част от формирането на цената за месец април. 

Изпратили сме писмо на заявителя. Очакваме от него да ни представи актуалните данни 

на първи април, за да може да бъде изчислена цената. Към момента няма други нови 

факти и обстоятелства, които заявителят да ни е представил. 

 

С. Тодоров: 

Благодаря! В работен порядък знаем, че първоначалното заявление, тъй като беше 

подадено преди повече от 20 дни, съдържаше стойности на индексите на борсовите 

пазари, които бяха доста високи. Към този момент, ако трябва да спекулираме, каква би 

била цената в днешния ден? Какво можем да кажем по отношение на цената и 

процентното увеличение? Само за всички участващи в заседанието: тази цена реално ще 

бъде фиксирана в утрешния ден и се надяваме да няма чак такива колебания между днес и 

утре. Как изглеждат нещата, ако имахме предвид актуалните стойности на борсата? 

 

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

Да, действително заявлението, което беше подадено на 11-ти март отразяваше 

данните към 10-ти март и тогава цената беше много висока. Междувременно имаше 

движение на цената в посока нейното намаляване. Към днешна дата това намаляване би се 

отразило върху цената, така че при нашите изчисления показва, че тя би била около 128 

лв./MWh, като, разбира се, тази цена не е окончателна. Тя ще бъде изчислена едва след 

като получим актуалните данни. 

 

С. Тодоров: 

Това ще се случи утре? 

 

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

Да, отнесени към утрешния ден. 

 

С. Тодоров: 

Значи, говорим за около 128 лв. Добре. Това в процентно изражение какво 

означава, в сравнение с предишната, текущата цена? 

 

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

Текущата цена - около 13,35% увеличение. 

 

С. Тодоров: 

Увеличение с около 13%. Благодаря! Добре, колеги, само искам да отбележа,  може 

би това е хубаво да го вземем предвид: сегашният начин на обявяване на прогнозна цена 

(20 дни преди да е настъпил моментът) очевидно не върши работата, която е необходима 

за обществото - да направи своите преценки и бизнесът да се подготви. Предлагам да 

променим така Наредбата за формиране цената на газа, че този процес да става 

максимално близко до момента, в който тази цена ще бъде фиксирана. Сегашният срок от 

20 дни, според мен, не е адекватен и само създава излишно напрежение в обществото и в 

индустриалните потребители. Нека заедно със заявителя да работим в посока на това 
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максимално да приближим ценовото заявление до датата на влизане на това ценово 

заявление в сила. Двадесет дни, според мен, е твърде дълъг срок, предвид динамиката на 

пазара. Можем да говорим за 10 дни или една седмица, така че това, което представяме на 

обществото да е релевантно и както бизнесът, така и битовите потребители да имат 

някаква реалистична представа какво предстои.  

Благодаря, г-н Йоцов! Благодаря на колегите от работната група и колеги 

комисари! В такъв случай, насрочвам следващото заседание за 01.04.2022 г. от 14:00 часа. 

То ще бъде закрито, на което тази цена окончателната ще бъде фиксирана за новия ценови 

период месец април. 

С това закривам откритото заседание. Благодаря Ви за участието! 

 

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 01.04.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-16#1 от 11.03.2022 г. за утвърждаване на 

цена за месец април 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-15-20-16/21.03.2022 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

 

 

       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         

               РОСИЦА ТОТКОВА 

 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 


