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П Р О Т О К О Л 
 

№ 202 
 

София, 09.08.2022 година 

 

Днес, 09.08.2022 г. от 09:02 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 Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен 

газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Откритото заседание се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

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-15-20-1031/04.08.2022 г.  

 

Заявили участие в откритото заседание са: 

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

 г-жа Анжела Славова – директор на дирекция „Правна“ в „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-1704#1 от 02.08.2022 

г. относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-1031#1 от 21.07.2022 г. за 

утвърждаване на цена за месец август 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 
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Димитрова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от 

Протокол № 198/02.08.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, здравейте! Поканени са длъжностни лица на „Булгаргаз“ ЕАД на днешното 

заседание. Разбира се, поздравявам и присъстващите на днешното открито заседание. 

Преди да започна заседанието искам да дам все пак пояснение за хората, които са в залата. 

Днешното заседание не е обществено обсъждане, а открито заседание. Съгласно 

нормативната уредба, при откритото заседание Комисията,  която е представила доклада 

на работната група на заявителя, в случая „Булгаргаз“ ЕАД, трябва да чуе становището на 

заявителя относно доклада. След това следва, разбира се, дискусия с членовете на 

Комисията, но не се предоставя думата на присъстващите е залата. Те имат право да 

изслушат тази дискусия и затова са тук. Благодаря Ви за това разбиране! 

Колеги, аз вече въведох, че започваме с първо заседание, което е открито заседание 

в Комисията за енергийно и водно регулиране, в състав „Енергетика“, днес, 09.08.2022 г. 

от 09:00 часа. Предмет на откритото заседание е доклад от 28.07.2022 г. относно 

заявление от „Булгаргаз” ЕАД от 21.07.2022 г. за утвърждаване на цена за месец август 

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. Работната група, част от която е в залата и която е 

изработила доклада, е в състав: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета 

Дечева, Хриси Йорданова, Михаела Андреева, Александра Димитрова и Рада Башлиева. В 

съответствие с правилата, с които накратко Ви запознах, давам думата, може би на г-н 

Йоцов, от името на „Булгаргаз“ ЕАД да изрази становище по доклада, който му беше 

представен в установения нормативен срок. Заповядайте, г-н Йоцов! 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, „Булгаргаз“ ЕАД няма 

забележки към така предоставения доклад от работната група.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Йоцов! Обръщам се към Вас, колеги. Имате ли въпроси към 

заявителя?  

Аз обаче имам определени въпроси. Първо. Уважаеми колеги, Вие знаете, че 

задължение на всеки български гражданин е да спазва закона и нормативната уредба на 

страната. Съгласно Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ, 

общественият доставчик по чл. 32 внася в Комисията заявление с предложение за цени, в 

съответствие с промяната на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи в 

срок 20 дни преди края на периода по чл. 17. Това означава, че всеки месец на 10-то 

число или 11-то, в зависимост от това дали месецът е 30 или 31 дни, Вие, г-н Йоцов, 

трябва да внесете заявление. Изчакайте да завърша! Знам, че позовавайки се на 

изключителната динамика в цените и източниците за доставка на природен газ може би 

ще съобщите, че това е трудно осъществимо, но в същото време сте известен и се 

ползвате от това да представите коригирано заявление, което можете да представите до 

1-во число на месеца за който се взима решение, сутринта, за да може до края на 

работния ден в първия ден на месеца Комисията за енергийно и водно регулиране да се 

произнесе с решение. Искам да обясня, че това не е формален акт, предварителното 

изискване 20 дни преди месеца да се внесе Вашето заявление, защото получавам не само 

обаждания, оплаквания преди всичко от българския бизнес, защото фактически в 

първите както се оказва 12 дни, така беше в предишния месец приблизително, така е и за 

този месец, те нямат цени по които да осъществяват сделки. Метан станциите са също в 

изключително бих казал несвойствена атмосфера, защото цените, които евентуално 
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определят, могат да им донесат разбира се и съществени загуби.  

Г-н Йоцов, от друга страна Законът за енергетиката е категоричен в 

ангажиментите, които Комисията поема пред обществото и за да не бъда голословен 

само ще Ви отбележа, че съгласно чл. 77, ал. 2, т. 4 от Закона за енергетиката, в 

изпълнение на контролните си правомощия Комисията налага принудителни 

административни мерки и административни наказания, предвидени в този закон, като 

самите санкции са в чл. 201. Предстои да разгледаме заявлението за текущия месец, но в 

същото време утре е 10-то число на месец август. Поради това, че август има 31 дни, аз 

очаквам до 11-то число на месеца Вие да внесете Вашето заявление. В противен случай 

ние ще бъдем принудени да предприемем административнонаказателни мерки. Много 

моля, обръщам се категорично към ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД, защото в 

продължение на дълги години никога досега, изключая две проверки, които бяха 

разпределени от един предишен министър-председател, не са били пропускани тези 

срокове, които са нормативно установени. Заповядайте! 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Г-н Председател, няма проблеми! „Булгаргаз“ ЕАД ще внесе по принцип на 10-то 

число, както е това, но ще бъде само с количествата за азерите, защото това е 

договорено. Ако мислите, че бизнесът и метан станциите когато получат такава цена, 

която е само по единия договор, който има сключен „Булгаргаз“ ЕАД ще могат да имат 

адекватна цена и адекватни очаквания за съответния месец, според мен това не е така. 

Ние няма как да внесем съответното заявление, без да сме осигурили доставката за 

месеца. В момента казахте до 11-ти. Ние сме обявили на нашата страница търг за 

доставка на  „Газов Хъб Балкан“ на 11-ти, но това не е достатъчно. Този търг може да се 

провали и да се наложи да се прави нов търг. Ние не знаем дали ще имаме достатъчно 

кандидати, които ще се явят. Освен това, ние трябва да обявим търг на гръцко VTP, с 

гръцки търговци за суап сделка за количествата, които сме купили от LNG доставчика, 

защото те са неравномерни, а за да бъде равномерно количеството, което получаваме, 

ние трябва да обявим такъв суап. Ние още не сме го обявили и не знаем какъв ще бъде 

резултатът. Ако няма достатъчно кандидати, то тогава ще направим нови търгове. Това 

може да бъде за целия месец август. Ние няма как да внесем цена за септември до 10-ти 

или до 11-ти, както казахте Вие. Можем да внесем такава цена, но само с количествата и 

с договора с азерите. Това можем да направим. Според мен това… Вие ще прецените 

дали това е добър вариант.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Йоцов, означава ли това, че Вие всъщност цялото останало количество, което е 

извън дългосрочния договор с Азербайджан го договаряте в последните 20 дни на месеца?  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Точно това означава. Ние го договаряме когато можем. Има правила на „Газов 

Хъб Балкан“, в които се казва така: когато обявиш търга, трябва да има пет дни, за да 

може той да бъде осъществен. Ние не можем да го качим днес и да кажем утре подавайте 

оферти. Трябва да се съобразяваме с правилата на „Газов Хъб Балкан“. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моят въпрос е не бихте ли могли например през месец юли да проведете 

преговори за доставки през месец септември, защото освен на „Газов Хъб Балкан“ има и 

други източници за доставка, които едва ли чакат 20 дни преди месеца да се сключи 

договор.  
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Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Г-н Председател, част от количеството за септември за LNG доставката е 

договорено преди това, но това е част от количеството. Имаме допълнително количество, 

което е договорено и както казах това количество все пак е на някакви слотове. За да 

може то да стане равномерно, трябва да обявим търг за time swap, т.е. да го продадем 

това количество, да се намери търговец, който да го купи и да ни осигури от 1-ви до 30-

ти едно равномерно количество. Съответно ние трябва да закупим този капацитет на 

Кулата/Сидирокастро.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Тази процедура е правилна, която Вие казвате, но аз отново питам защо не е 

направена месец преди това, за да има още тогава яснота за целия месец септември. Не 

знам. Такава ли е практиката във всички околни страни – в последните 15 дни да се 

върши това?  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Това за суаповете няма как да го направите. Това е препродажба на суап. 

Последния момент някой търговец се е отказал от суап, който е купил. Слот… да го 

кажем така.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Под суап разбирате природния газ? 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Това е капацитет за съхранение и  за регазификация. По принцип няма налични 

слотове, които ние можем да закупим и съответно да търсим, да направим търг и да 

кажем: имаме такъв и такъв капацитет, моля, всеки, който може: дали производител, 

дали търговец, да ни го доставя. Това евентуално може да стане през 2023 г., като 

търговете за годишния капацитет на Ревитуза са в края на септември или в началото на 

октомври, като могат да се изместят края на октомври - началото на ноември. За 2022 г., 

г-н Председател, са били в края на октомври – началото на ноември. Не знам защо 

предишното ръководство не е закупило такива слотове.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Все пак, искам да отбележа, че дори и месец февруари, март до април е имало 

свободни слотове за последното тримесечие… 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да, г-н Председател… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

…Мога даже и документално да го покажа.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да, това е така, както казвате. Даже до март. Само, че „Булгаргаз“ е имал договор. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не Ви чух! 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

„Булгаргаз“ има договори до края на годината, които са валидни. На какво 

основание „Булгаргаз“ ще купува слотове на Ревитуза за 2022 г.? Мога ли да Ви 
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попитам?  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Разбира се! На основание обстоятелството, че войната, която се водеше трябваше 

да покаже както на „Булгаргаз“, а го показа в Европа на много други страни и те 

своевременно успяха да си ангажират слотове и капацитети.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Ами не са. Извинявайте, но ще Ви кажа, че не е така. Не сте прав. Единствено 

Полша, но те си имат свой LNG терминал. Малко е различно.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вярно е, че си имат собствен, но това не означава, че слотовете са техни.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Останалите даже се съгласиха с условията на „Газпром експорт“ и не са си 

резервирали допълнителни слотове някъде.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За кои условия говорите на „Газпром експорт“? 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

За плащането в рубли.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Кои са тези страни, които официално са направили това?  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Мисля, че Германия, Франция и Италия. 100% съм сигурен за тях.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И въпреки това на Германия е 20% подаваният природен газ. Нали? 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Точно така! Но доколкото чета от пресата става дума за техническа причина.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не е така! 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Г-н Председател, просто казвам какво чета в пресата.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Отдавана турбината е готова и даже имаше репортаж, че е готова… 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Но мисля, че не е доставена.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Защото не е поискана от този, на когото трябва да се достави. Вие знаете. Надявам 

се, че следите информацията. Имам други въпроси. Все пак, аз считам, че трябва да се 

спази нормативната уредба. Направете го! 
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Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Аз съм съгласен. Просто Ви казах дали Вие като контролен орган сте съгласни 

ние да предоставяме до 10-то число само на база на договора, който имаме.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие самият казахте, че част от LNG доставката е договорена още от миналия 

месец. Представете и нея. Казахте го преди малко.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да, само, че тя е договорена в Гърция. Не е договорена за България. Има голяма 

разлика.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добре. Все пак, ако бъде променена нормативната уредба аз няма да изисквам 

това от Вас, но… 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да, съгласен съм с Вас. Вие сте прав да изисквате това от нас. Ние сме длъжни да 

го спазваме…  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така е… 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Просто казвам каква е ситуацията. Вие ще получите писмо в тази връзка.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Имам и някои други въпроси към Вас. Вие знаете, че съгласно чл. 2 от Закона за 

енергетиката енергийните доставки трябва да бъдат извършени при минимални разходи. 

Изключая дългосрочния договор с Азербайджан. Бихте ли гарантирали, че са минимални 

разходите на доставките, които са от LNG и на офертите, които са трета категория от 

доставките? Заради класифицирана информация не мога да спомена и конкретните 

доставчици, т.е. как е направен изборът на най-малка цена, от ограничен брой ли 

запитани от Вас доставчици или по един публичен търг… 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Г-н Председател, само да Ви попитам. Вие когато казвате за ограничен брой 

доставчици имате предвид тези, които са регистрирани на „Газов Хъб Балкан“ и които 

имат лицензия за търговия ли?  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Точно тези, които имат лицензия за търговия с природен газ, които са 43 

дружества на брой, съгласно нашите лицензии. 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Част от тях са съответно купували природен газ от „Булгаргаз“ по програмата за 

освобождаване на количества, която е съгласно Закона за енергетиката. Като изключим 

част от тях и като изключим тези, които не са активни, към всички останали ние сме 

отправили оферти.  
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Разбирам Ви, г-н Йоцов, но по принцип, ако беше публично обявен търгът Вие 

можете да ги изключите по причина, че не отговарят на условията, а Вие предварително 

играете ролята на орган, който изключва и ограничава, което публично не дава добър 

образ на „Булгаргаз“. Не може да ни представяте тази картина, че не е извършен 

публичен търг, който изискват Правилата за прозрачност.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

По принцип… Говорим за май месец и за април предполагам.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, точно така! 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Ние по принцип там сме търсили доставка на гръцко VTP, т.е. всички тези 

търговци на „Газов Хъб Балкан“ са изключени, с изключение само на една компания, 

която знаем, че има договор с нашия доставчик.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Аз Ви казах как трябваше да се постъпи и освен това… 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Извинете, обаче кой български търговец, ако е регистриран на „Газов Хъб 

Балкан“, хайде да не е български, има газ, който „Булгаргаз“ го няма? Ще ме извинявате!  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Публичният търг щеше да докаже, че няма!  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

…Освен ако не е купил от „Булгаргаз“. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Публичният търг доказва това.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Ами, г-н Председател, мога да Ви кажа, че ние сме откупили за месец май 

включително и на „Газов Хъб Балкан“ за месеца. Освен това за един ден, мисля, че за 27-

ми април, сме купували на анонимния сегмент на „Газов Хъб Балкан“, така че тук не сте 

много прав. Да, търгът за май месец и за април беше организиран на гръцко VTP, 

защото, извинявайте, алтернативата за доставка на газ, ако спре тя към България е 

Гърция или Румъния. По същия начин обявихме след това още една процедура, за да 

можем да сложим газ в „Чирен“. Тя беше на българско VTP и бяха само международни 

търговци, които имат лиценз в Румъния, т.е. смисълът беше Гърция да достави газ и 

Румъния да достави газ, а не България. Извинявайте, България откъде ще вземе газ? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Само да Ви кажа, че, понеже говорите за април и за май, за месец април, Вие 

всъщност в рамките на 24 часа търсихте доставчици между 26-ти и 27-ми април. Нали 

така беше? 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Точно така! Защото до последно не вярвахме, че ще ни спрат доставките на газ, 
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защото платихме.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Знам, но плащането беше извършено още на 17-ти.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Не, на 26-ти се получи плащането и те го имаха по банкова сметка. Не би 

трябвало да ни спират газа.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Като знаете характера на доставчика „Газпром експорт“… 

  

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Ами не. В интерес на истината мислехме, че това е шега.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не може да си мислите така! Знаете, че указа на президента Путин за тях е повече 

от категорично правило. Така, че по принцип още след 1-ви април, защото указът излезе 

на 31-ви март и на 1-ви април получихте първото писмо от „Газпром експорт“. Те Ви 

предупредиха. Вие не сте вярвали, но Вие като ръководител на голямата газова компания 

на България е трябвало да се задействате не само с питане към Министерски съвет, който 

устно на 13-ти април е дал разпореждане - зам. министъра на енергетиката, който Ви е 

информирал. Това правилно си го бяхте отразили, но просто трябваше Вие самите да 

потърсите възможности за преки доставки, евентуално да се закупи слот колкото е 

възможно, дори и да не е за април – за по-нататък.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

За слот няма как да стане. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За 24 часа повече нямаше да можете да направите. Аз знам, че за 24 часа… 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Слот казвам, че нямаше как да стане на Ревитуза. Плюс това да купите слот не 

означава… ОК. Ще купите слот, а след това нали трябва да осигурите и кораб? Това не е 

толкова лесно.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не е. Не съм казал, че е лесно. Прощавайте!  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

„Булгаргаз“ по принцип преди това, преди да преустановят доставките на 

„Газпром експорт“ не е резервирал никакви слотове на Ревитуза, нито е правил някаква 

доставка, така че всичко беше ново за екипа и екипът се прави, според мен, много добре. 

Ние осигурихме… Още май месец започнахме и осигурихме доставка на два LNG 

танкера. Оттам нататък сме успявали, въпреки, че няма слотове, да договорим LNG 

доставки. И до момента, и септември месец също имаме договорени LNG доставки.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Все пак считам, че през месец април, в рамките на тези 27 дни, позицията на  

„Булгаргаз“ беше пасивна. От Вас разбирам и мисля, че е така, че Вие сте очаквали, че на 

високо правителствено ниво ще се договори доставките да не бъдат спирани за България, 
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но аз пак казвам: трябваше да предприемете някакви действия още в началото на месец 

април. 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Г-н Председател, ние сме предприели действия, защото сме закупили твърд 

капацитет на Кулата/Сидирокастро.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така. Значи могло е и други неща да се направят, освен този капацитет да 

закупите, за да се осигури колкото се може повече.   

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Не си мислете, че не сме пробвали. Пробвали сме, говорили сме. Просто нямаше 

възможност.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Мога ли да продължа? 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Извинявайте, но каквото сме могли, сме го направили.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От 14-ти до 28-ми август, Вие знаете, че има годишни ремонтни и профилактични 

действия по TAP. Доколкото разбрах от Вашето заявление, доставките от Азербайджан, 

както и едната трета по договорените цени, така и другите две трети по цени TTF минус 

20 евро са осигурени в рамките на първите 14 дни. Така ли да разбирам? 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да, но за периода, който Вие казахте доставките са нула и те трябваше да бъдат 

съответно заменени с други доставчици.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, това го зная. Няма да споменаваме компанията, с която се сключва от 14-ти до 

28-ми, но има и още една, за която се сключва от 1-ви до 6-ти август.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Там са две компании по принцип. Едната е с по-голямо количество. За пръв път 

август месец ние не правим т. нар. time swap, т.е. не обявяваме, че имаме определени 

количества и да искаме някои гръцки търговец да ни осигури равномерно количество със 

съответната такса. Този път го играхме без такса и искахме само за определени дни да ни 

се предостави газ. Това е направено. Получени са само две оферти. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да Ви попитам все пак за месец септември. Като казвам, че трябва до 11-то число 

на месец август да се подаде заявление, Вие знаете, че в същото време на същата дата 

трябва да дадете далечната прогноза за месец октомври. Тя се прави на базата на 

фючърсните сделки, които са на европейските хъбове, не се прави на базата на действия 

на „Булгаргаз“, т.е. това нещо дори да се окаже не напълно правдоподобно е нещо, което 

трябва поне частично да ориентира бизнеса какъв е трендът на повишаване, намаляване 

и по какви причини.  
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Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Ще дадем прогноза. Както казах, ние за октомври в момента малко ни е сложно. 

Там имаме само с азерите. Останалото количество, което е до заявката на нашите 

клиенти и до заявката на търговците по програмата за освобождаване на количества ще 

го дадем на фючърс, който е и евентуално така ще го направим. Тази прогноза все пак 

искам да кажа, че е много ориентировъчна.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, защото месец октомври трябва да постъпи цялото количество договорен газ от 

Азербайджан по цените по договора, ако се…  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Това в момента също се чудим дали да го дадем по този  начин или да го дадем по 

начина, по който в момента е договорено, защото не е ясно дали месец октомври. Г-н 

Председател, това няма кой да ни го гарантира. Това за нас е много важно.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Естествено, че няма кой да Ви го гарантира, но се чуха много категорични 

заявления, включително и от служебното правителство, че до 30-ти септември Акт 15 и 

Акт 16 ще бъдат налични. Дано! 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Аз лично много се надявам 1-ви октомври връзката да започне да действа, но от 

това, което сме говорили с нашите партньори по договора, те казват, че дори и да е 

готова връзката те трябва да извършат някакви съпоставки, проверки, т.е. дори връзката 

да е от 1-ви октомври те могат да решат от 1-ви ноември да е доставката.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това, което казвате е допълнителен детайл, който никак не ме радва.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Мен също не ме радва.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Защото Азербайджан трябва да спази договорените отношения. И все пак да Ви 

запитам. В началото на годината бяха правени заявления, бих ги нарекъл гръмки 

заявления, че ще се осигури доставката на цялото количество природен газ от 

Азербайджан по договорените цени още от началото на годината. Аз бях категоричен, че 

до пускането на Комотини/Стара Загора това е невъзможно. Бяха ли правени опити да се 

договори цялото количество да се достави по цените, по които се доставя една трета? 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да, г-н Председател. Бяха правени опити цялото количество да бъде доставено на 

договорените цени. Просто другата страна имаше своите аргументи и даже мога да кажа, 

че това, което те искаха беше една много висока цена. Това, което се договори с помощта 

и на Министерство на енергетиката беше много добре за момента, в който беше 

договорено. И въпреки всичко пак е много добре.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Пак е добре по отношение на другите два източника, които са LNG и оферти. 
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Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Абсолютно. В сравнение с пазарните нива е много добре.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Внимателно прочетох цялото Ви заявление и всички придружаващи документи.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Мисля, че добра е договорката. Пълно количество, да, част от него е на цена, 

която не е по договора, но тя пак е под пазарната… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

…Е по-ниска от другите цени.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да! В тази връзка мога да кажа, че когато говорихме за някакви допълнителни 

количества над тези, които са договорени, цената няма да е тази, която в момента 

виждате. Ще е много по-висока.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Има ли изобщо такава опция от Азербайджан да се доставят допълнително между 

половин и един милиард кубични метра, след като се завърши българо-гръцката връзка? 

Не говоря за цените, говоря за количествата.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Момент само! Да уточним. По принцип има разговори за това. Само, че аз не съм 

сигурен дали има инфраструктура, довеждащата инфраструктура дали може да осигури 

това количество, т.е. TANAP и TAP.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

През TANAP говорите? 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

TAP може би има, но за TANAP. 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Има разговори за друг маршрут по принцип. По принцип с Азербайджан говорят 

всички страни, не е само България: Румъния, Сърбия. Въпросът е такъв, че те казват: 

Който даде по-висока цена, той ще получи газ… Което е нормално в интерес на 

истината.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Нормално е и така е навсякъде.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Така, че по-скоро ако разчитаме на някакви допълнителни количества на по-добри 

цени, по-добре… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не. Аз имам предвид за сигурността на доставките, не толкова за цените, защото 



[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

 12 

иначе изключая този 1 млрд. на годишна база, останалото ще бъдат договорки, които са 

ежемесечни.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Г-н Председател, по принцип за сигурност на доставките в региона важната 

страна е Турция. Тя има инфраструктурата и има четири или пет терминала за LNG, има 

достатъчно газопроводи и тя може да осигури тази сигурност на доставките, ако 

пожелае, защото Гърция аз много се съмнявам, че те имат инфраструктурата да осигурят 

доставките на газ през есенно-зимния период за България и частично за Румъния, защото 

освен „Булгаргаз“ има и други търговци, купуват газ, който го продават в Румъния или в 

Унгария. Гърция няма тази инфраструктура в момента. Може би след година или след 

две ще я има, но в момента я няма.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

„Булгаргаз“ води ли някакви разговори, макар и в начална фаза, за сключване на 

дългосрочни договори за доставки, независимо дали е LNG, или е тръбопроводен газ. 

Говоря за дългосрочни, а не месец за месец да се търсят танкери.   

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

„Булгаргаз“ има разговори с американска компания, производител на LNG. Няма 

да я казвам.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не, няма да я назовете. 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

За дългосрочни доставки, но проблемът е в това, че те нямат достатъчно 

капацитет в момента. Капацитетът, който имат те са сключили дългосрочни договори. 

След 2027 г. могат да ни осигурят дългосрочен договор за 10-15-20 години. Ние можем в 

момента да го сключим, но не знаем колко е уместно от 2027 г. да сключваме договор. 

Може би е ОК, но това трябва да го консултираме съответно с „Български енергиен 

холдинг“ и с Министерство на енергетиката, и с КЕВР, разбира се, защото е дългосрочен 

договор.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така е! От колегите нямаше въпроси. Може би бях прекалено настойчив във 

въпросите, които задавах, но считам, че такава трябва да бъде дискусията. Преди да 

приключим, понеже има остър дебат в българското общество, ще имаме ли газ в 

предстоящите месеци? Основният доставчик на природен газ, както за регулирания 

пазар, така и за бизнеса по дългосрочни договори, така и за програмата за освобождаване 

е „Булгаргаз“. Бихте ли заявили в откритото заседание Вашата прогноза? Ще има ли 

България достатъчно количество газ в следващите месеци?  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Аз съм оптимист. Както до момента „Булгаргаз“ е осигурявал газ, аз си мисля, че 

така и за октомври, ноември и декември ще осигури от алтернативни източници. Можем 

да го направим. Въпросът е, в момента знаете много добре, че положението с газа е 

политическо. Ние ще се съобразим с политиката на правителството.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Аз също считам, че България ще има газ. Цената е отделен въпрос, но важното е, 

че газ ще може да се осигури. Газ има достатъчно. Инфраструктурата е в известна степен 
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липсваща, но макар и на по-висока цена, защото трябва да се закупи от такъв, който вече 

е купил било слот, било капацитет, газ в България ще има.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Само тук да Ви кажа, че този, който е купил слот, ако не го използва, той не го 

продава с надценка. Той просто иска да го продаде на някой друг, защото иначе ще 

трябва да плати на DESPA. Да уточним това, че няма някакви надценки за това.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Просто трябва да намерите… 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Г-н Председател, само нещо друго… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, кажете! 

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

Вие дадохте изявление, че „Булгаргаз“ е на загуба с 500 млн. Да уточним само. Не 

е на загуба. „Булгаргаз“ е на печалба с 6 млн. оперативно. Задълженията на „Булгаргаз“ 

са увеличени, но ще Ви кажа защо. „Булгаргаз“ до месец август газът, който ще го сложи 

в „Чирен“ е на стойност 400 млн. Да сложим вземанията от клиентите, освен от 

топлофикация и от другите, са също 400 млн. Ето Ви 800 млн. паричен дефицит.  

 

А. Йорданов: 

Колеги, само да Ви припомня, че сме в хода на административно производство на 

определен етап и следва да обсъждаме теми, свързани с това заявление.  

 

Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД: 

ОК. Добре.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Йоцов, имах желание аз да взема думата по повод на Вашите парични 

задължения. Фактът, че ще се вземе важно решение на правителствено ниво, за да бъдете 

финансово подпомогнати показва, че ситуацията по отношение на паричните Ви 

задължения не е добра.  

Колеги, минаваме към приключване на заседанието. Преди да го закрия, 

насрочвам закрито заседание за 12.08.2022 г. – датата, на която Комисията за енергийно 

и водно регулиране, за съжаление с 12 дни закъснение, ще се произнесе за цената на 

природния газ, като я утвърди за месец август. Това е цената, по която общественият 

доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, 

на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, всъщност 

не само на тях, но като обществен доставчик към именно тези две категории Вие имате 

преки задължения. Да се надяваме, че следващия месец на по-ранна дата в месеца ние ще 

обявим цената за месец септември. Разчитам на ръководството на „Булгаргаз“ да са ме 

чули съвсем добре. Колеги, 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 
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Р Е Ш И : 

 

 

Насрочва закрито заседание на 12.08.2022 г. за приемане на решение относно 

заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-1031#1 от 21.07.2022 г. за утвърждаване на 

цена за месец август 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-15-20-1031/04.08.2022 г. до 

„Булгаргаз“ ЕАД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
     

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

РОСИЦА ТОТКОВА  
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 


