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П Р О Т О К О Л 
 

№ 162 
 

София, 20.09.2019 година 

 

 

 

Днес, 20.09.2019 г. от 10:00 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 Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и за главен секретар Юлиян Митев - 

съгласно Заповед № 858/09.09.2019 г. (без право на глас).  

  

На заседанието присъстваха А. Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“,  

Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на 

КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация. 

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

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

изх. № Е-15-20-23/13.09.2019 г. и изпраща свои представители. 

На заседанието се явиха: 

 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД; 

 г-н Никола Николов – ръководител отдел в „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

            На откритото заседание присъства:  

 г-н Огнян Винаров – представител на „Граждански контрол“ и ДНЕС. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-588 от 11.09.2019 г. 

относно заявление с вх. № Е-15-20-23#1 от 09.09.2019 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик ще 

продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към 

газопреносната мрежа. 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Красимира Лазарова, Сирма Денчева, 

Емилия Тренева, Ренета Николова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 

1 от Протокол № 159/13.09.2019 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към Вас, колеги от „Булгаргаз” ЕАД, като упълномощени 

представители на дружеството, да изразите отношение към изготвения и предоставен 

доклад.  

 

Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД: 

Запознати сме с доклада на работната група. Същият обективно отразява 

приложената към заявлението информация, свързана с образуването на цените. Нямаме 

забележки по доклада на работната група.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Иванов. Преди да дам думата, евентуално на работната група, г-н 

Винаров, Вие сте тук, предполагам, че имате желание да вземете думата? Заповядайте, 

инж. Винаров, имате думата.  

 

Огнян Винаров – представител на „Граждански контрол“ и ДНЕС: 

Моето изказване ще бъде въз основа на това, че ние обсъждахме тези въпроси в 

съвета на браншовите организации при Търговско-промишлената палата и Стопанска 

камара, както и като представител на пълномощник на движение  „Граждански контрол“, 

движение ДНЕС и за енергийна независимост - ДЕН. По въпроса за цената на природния 

газ, която по формула е свързана с цената на петрола, а и с цената на долара, представих 

на г-н Йорданов, той ще Ви го представи и на Вас, след като го прегледа, а и Вие може в 

момента да Ви дам екземпляр, за да видите това което аз говоря.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов:  
Благодаря, г-н Йорданов. Да, продължете господине… 

 

Огнян Винаров – представител на „Граждански контрол“ и ДНЕС: 

Първо в интервю на Юлияна Корнажева с председателя или заместник- 

председателя, не можах да чуя, по радио „Хоризонт“, на Асоциацията на петролни и 

газови производства, се коментира, че и се обяви, а в доклада не го намирам, че 10% от 

природния газ, който е внесен е от втечнен газ, който е в цената му в пъти по – малка от 

тази на природния газ, получаван от Русия. Това е единият аргумент, вторият аргумент е, 

че вчера обявиха кризата, която, извън доклада се появи в Саудитска Арабия, е 

преодоляна. По телевизията министърът на петрола в Саудитска Арабия се изказа, 

възстановени са мощностите, произвеждат  11 млн. барела на ден и в октомври даже ще 

увеличат на 12 млн. барела. Значи тази междинна суматоха и смущение, което се 

очакваше да се отрази на цената на петрола, е преодоляна. По отношение на тази таблица, 

която е в четири, три, четири екземпляра и следи движението на цената на петрола на 

барел. На 03 октомври е била 85 долара, на 28 декември е била 53 долара, след това се 

движи между 53, максимум достига до 75 и в момента е 66, вчера го обявиха, което е 

видно от тази графика. При това положение Вие увеличихте цената на природния газ в 

този период най-много. Първоначално 16% и  след това на два, три пъти, съответните 

тримесечия с по 3%, 4 %, тоест с около 20%. А цената на петрола на барел падна, именно с 

повече от 20%. От 85% на 52%, но да го вземем като база 60%, съответно тези 20% 

намаляване цената на петрола, а това означава и неговите деривати, които влизат във 

формулата. Трябва да намалите сега цената не с това, което предлага „Булгаргаз”, което е 

нищожно и символично, а с толкова, с колкото увеличихте общо сумарно 20%. 

Предложението е да коригирате цената на природния газ с не по-малко от 20%. Вторият 

въпрос, по който искам да взема становище, и ако вие насрочите, по този въпрос, по който 

ще ви предам материалите, извънредно заседание до края на месеца, с което да отразите 



 3 

съответните промени, то аз няма да го внасям до председателя на Народното събрание, до 

министър- председателя и до главния прокурор. В кратко ще Ви го прочета, не повече от 

три минути. С ваше разрешение.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов:  
Заповядайте!  

 

Огнян Винаров – представител на „Граждански контрол“ и ДНЕС: 

Това е от мое име, като член на съвета на браншовите организации при Българска 

търговско-промишлена палата с председател г-н Цветан Симеонов и на Българската 

стопанска камара с председател Радосвет Радев. Относно бездействие в продължение на 

две години на Комисията за енергийно и водно регулиране и министъра на енергетиката, 

по възложени от министър-председателя проверки и мерките за спиране на спекулацията с 

цените на електрическия ток, достигащи 200% на енергийната борса, по-високи 

периодично на Независимата енергийна борса, чиято цел е либерализация на пазара и по-

ниска цена с около 35%, както обявихте с министъра, когато учредявахте, спрямо тази на 

регулирания пазар. Тук по този въпрос министър-председателят Ви постави задача. Ние не 

сме научили, както работодателските съюзи, не сме узнали, какви мерки взехте и ще 

изложа кратко този въпрос, защото причините и виновните за нас са три. Първо: износ на 

евтиния ток от „АЕЦ Козлодуй“, който е 50 – 60 лв./MW, ТЕЦ „Марица Изток“ – 70 лв., 

големите ВЕЦ: 80 - 100 лв./MW, от частни фирми и други облагодетелствани с милиарди, 

които печелят. Второ: на борсата остават за продажба тока на „ТЕЦ Марица изток 1“ и 3,  

така наречените американски централи, продаващи тока 110 – 140 лв. за MW. Токът от 

ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) на слънце и вятър, при цена около, както Вие 

сами обявявате, около 300 лв. средно на MW. Трето: умишлено създаване на липса на 

предлагане на свободни количества на ток на борсата, с което се манипулира пазара и 

скачат цените. Важен принцип е търсенето и предлагането. Изцяло вината е на 

Министерство на енергетиката, което е принципал на НЕК, БЕХ, „АЕЦ Козлодуй“ и ТЕЦ 

„Марица изток“ и други, които не предлагат свободни количества ток и участват без да 

искат или умишлено в тази престъпна схема в престъпна група. Четвърто: друго 

престъпление по служба на Министерство на енергетиката и на кмета на София Йорданка 

Фандъкова е, че токът произведен от ТЕЦ-София, който се изкупува от фирмите на 

Христо Ковачки на Независимата енергийна борса по 80 лв. на MW, а се продава, чрез нея 

на Метрополитен – София, Софийски градски електротранспорт, митниците, НС, МС и 

др. по 89 лв. на MW. Принципал на ТЕЦ-а и метрото е Софийската община и трябва тя 

сама на себе си да продава тока, а не на ненужен търговец посредник. Това е по първата 

тема и по втората, която сега накратко ще ви съобщя, Вие я знаете, медиите го 

публикуваха това. Всичко е законно, но Вие го узаконявате и, за което съм изготвил това 

изложение, Ви моля да обърнете сериозно внимание и да вземете съответните решения. А 

то е: облагодетелстване на частни фирми с милиарди с определени от КЕВР цени на ТЕЦ, 

производство на електрическа и топлинна енергия, произведени от въглища и природен 

газ, които за цяла България заплащат по така определените цени. Всъщност за гориво се 

използват годишно 700 000 тона отпадъци, заплащани от ТЕЦ-те по 120 евро на тон. 

Вместо те да горят въглища и газ, за което Вие сте им определили цени, според това колко 

мините им ги дават, те получават по 120 евро на тон да горят боклуците на Европа, които 

корабите доставят до тук.  И това най-много са на Италия – 153 хил. тона, Румъния на 

второ място, Великобритания, Холандия, Гърция, Северна Македония, Унгария, 

Германия, Израел и други… ще ги кажа по количества тези 700 000 тона. В девет от 

тецовете на Христо Ковачки се горят отпадъци на гореизброените страни, които си чистят 

боклука. Гражданите протестират, Бобов дол, Перник, „Брикел“, за еко бомба. Печалбата 

от замяна на въглища за гориво с боклук, с което се трови въздуха, се изчисляват на над 

1,5 млрд. лв. Прилагам журналистическо разследване, Ковачки цапа - всички му плащат. В 
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една от статиите е зададен риторично въпросът: Къде са зелените? Къде са Гешев и 

Борисов? Сега, ако Ви интересува, ще Ви съобщя таблицата…  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов:  

Инж. Винаров, моля да ме чуете! 

 

Огнян Винаров – представител на „Граждански контрол“ и ДНЕС: 

Добре… Ако Вие насрочите заседание по темата… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов:  

Това, което Вие сега ни изчетохте, няма отношение към откритото заседание, което 

провеждаме, но от уважение към Вас - като постоянен участник в открити заседания и 

обществените обсъждания, чухме това, което казахте, че ще ни го връчите и писмено. Аз 

Ви благодаря и сега се обръщам към представители на „Булгаргаз”. В първата си част, 

говорейки за цената на природния газ, инж. Винаров спомена, че Вие в пъти по-ниски 

цени сте имали за получените от LNG терминал количества природен газ. Г-н Иванов ? 

 

Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД: 

По този въпрос, който засегна г-н Винаров, свързан с доставката на втечнен 

природен газ. Да, има такъв и „Булгаргаз” за II тримесечие закупи такъв, за което Вие сте 

информирани, но такива цени в пъти по-ниски от цените, доставните цени с „Газпром – 

Експорт“ няма. Нямам представа откъде г-н Винаров черпи тази информация, но тя не е 

вярна. Що се отнася до доставните цени и формирането на доставните цени по договора с 

„Газпром – Експорт“, те се формират съответно с договорните условия. А продажбите се 

формират и образуват в съответствие с Наредбата за регулиране на цените, което може да 

се установи и от приложените към нашите заявления документи, свързани с образуването 

на тези цени.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви г-н Иванов. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група. Има ли нови факти, данни и обстоятелства, които 

налагат да бъдат променени някои данни от приложения доклад, става въпрос до закрито 

заседание? 

 

А. Иванова: 

След изготвяне на доклада и въз основа на подаденото заявление не са настъпили 

нови факти и обстоятелства, които налагат промяна на изложеното вече в него.   

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги обръщам се към Вас. Имате ли желание за изказване или въпроси? 

Заповядайте г-жо Тодорова.  

 

С. Тодорова: 

Тъй като цената е за следващото тримесечие, количествата са прогнозни, 

предвиждате ли да закупувате през следващото тримесечие втечнен природен газ? 

 

Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД: 

Този въпрос се обсъжда в момента и в случай, че се наложи, бихме направили 

такава доставка по съвсем прозрачен начин, както беше направена и през II тримесечие на 
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тази година. Чрез процедура и ясни правила, чрез които ще бъдат оценени съответните 

оферти на търговците.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря. Не виждам други въпроси. В такъв случай, преди да обявя края на 

откритото заседание, искам да съобщя, че становища по доклада, който беше предмет на 

открито заседание, могат да бъдат предоставени до 24.09.2019 г. до 12.00 часа. Закритото 

заседание, на което ще бъде взето решение по заявлението на „Булгаргаз” ЕАД, ще се 

проведе на 30.09.2019 г. Благодаря Ви за участието, на Вас колеги! 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 30.09.2019 г. за вземане на решение относно 

утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик ще 

продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към 

газопреносната мрежа. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-23/13.09.2019 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

.................................................    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

          Ю. МИТЕВ 

 

                                      (Съгласно Заповед № 858/09.09.2019 г.) 

 
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 


