
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 167 
 

София, 25.09.2018 година 

 

 

Днес, 25.09.2018 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 Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас). 

 

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

Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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-15-20-32/14.09.2018 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-жа  Анжела Славова – главен юрисконсулт на „Булгаргаз” ЕАД. 

 

На заседанието присъстваха и: 

 г-н Огнян Винаров – „Граждански контрол“ и ДЕН; 

 г-жа  Мая Манолова – Омбудсман на Република България; 

 г-жа Иванка Илиева – гражданка. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад № Е-Дк-770 от 11.09.2018 относно 

заявление с вх. № Е-15-20-32#2 от 10.09.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик 

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, Веселин Тодоров, Грета Дечева, Диана Николкова, Сирма Денчева, 

Любослава Джоргова Ваня Василева, Емилия Тренева, е приет с решение на КЕВР на 
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закрито заседание по т. 1 от протокол № 162/14.09.2018 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Тъй като разглеждането на цената на природния газ, в рамките на всяко 

тримесечие, се извършва по уредена нормативно съкратена процедура, която продължава 

20 дни и по тази причина няма обществено обсъждане, знаете, че всеки път, в рамките на 

откритото заседание, всеки, пожелал да вземе думата и да изрази становище, ще има тази 

възможност. Единствено искам да отбележа, че днес ние ще разглеждаме единствено 

заявление за цената на природния газ, а в утрешния ден сряда, 26.09.2018 г., ще бъде 

разгледан докладът за цените на енергията, произведена от централи с високоефективно 

комбинирано производство на ел. и топлинна енергия, както и за цената на ел. енергия. 

Затова моята молба към всички участници е изказванията да се концентрират единствено 

върху цената на природния газ. Ако имат коментари по цената на топлинната енергия с 

високоефективно комбинирано производство, както и по цената на ел. енергия като цяло, 

нека това направят в рамките на утрешното открито заседание, което ще се проведе също 

на 26.09.2018 г. от 10:30 ч. в зала 4. 

 

Ив.Иванов: 

Булгаргаз” ЕАД няма забележки по доклада на работната група. Докладът 

обективно отразява изходните данни, съдържащи се в документите, приложени към 

заявлението за утвърждаване цена за  IV тримесечие на 2018 г. Искам да поставя още един 

въпрос на Вашето внимание. Той е свързан с наредбата. Преди известно време ние 

внесохме едно предложение за нейното изменение и очакваме в близко време Комисията 

да предприеме действия по нашето предложение. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

 Аз оценявам това, че Вие сте изцяло съгласни със заключенията, направени в 

доклада по повод на Вашето заявление, а що се касае по втори въпрос, искам да Ви 

съобщя, че още днес в 11:00 ч., на закрито заседание, Комисията ще обсъди доклад 

относно  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за 

регулиране на цените на природния газ и проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ - т.е. стартираме 

процедурата и тя ще бъде завършена в нормативно уредените срокове при всички 

положения, преди края на годината. 

 

О. Винаров: 

Пред мен е един документ, който предопределя високата Ви отговорност, която сте 

приели, като Ви избраха в Народното събрание. Тя се оценява въз основа на отговорности 

и задължения във вид на заплата. След президента със 104 000 лв. годишно, Вие сте със 

103 000 лв. Не Ви завиждам, но с това Ви подсказвам, че отговорностите Ви са големи, 

защото главният прокурор е с 99 000, премиерът е с 83 000, председателят на Народното 

събрание е с 60 000, Омбудсманът, който е тук, е с 58 000. Това може да изглежда 

дребнаво и заядливо, но това е свързано с Вашите отговорности. Тези отговорности се 

изразяват в следното, че в последните 10 год., по публикация от тази седмица на Евростат, 

в България, цените на газ, ток и парно са се увеличили с 84%, а в ЕС - с 36%. Това е 

ценовата политика, която се благославя и от правителството, и от Народното събрание. 

Вие затова не сте виновен, но автор на тези цени, за да стигнем дотук, когато сме най-

бедната страна в ЕС, е Вашата Комисия, както и предшествениците от ДКЕВР. Що се 

отнася до отговорностите, Вие закрихте Консултативния съвет при КЕВР. В Народното 

събрание ми казаха, че се саморазпускал. Как ще се саморазпусне? Къде са тук 

профсъюзите? - само Омбудсманът е. Къде са синдикатите, къде са работодателите, къде е 

Министерството на енергетиката? Вие поканихте ли Министерството на енергетиката? 
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Какво отношение има Министерството на енергетиката към този въпрос? От телевизията 

ли научаваме за Вашите становища? Аз съм против това увеличение на природния газ, за 

което се мотивирам по следния начин - само по документи, които съм представил на Вас и 

на Омбудсмана. Тук говорим по документи, а не със собствени приказки. Относно 

Договор №02-12-13 от 15.11.2012 г. и Наредба № 2, която сега я променяте, не зная тези 

промени сега ще са в сила ли във връзка със сегашното ценообразуване? Тя е Наредба № 2 

от 2013 г., която сега съобщихте, че я променяте, за регулиране цените на природния газ и 

това регулиране по нея ли го правите или по онази, която тепърва ще влезе в сила? Но Вие 

и нея ще я приложите. Това е подвъпрос, който задавам. Сега по първия раздел. 

Продавачът от ООО «Газпром экспорт» представя на купувача от „Булгаргаз” ЕАД писмо, 

в което посочва с колко процента иска увеличение цената на природния газ за следващия 

период. Последното такова писмо бе представено за 13% увеличение от 01.04.2017 г., 

когато КЕВР увеличи с 30% цената на газа, а таксата пренос 19,83 – 36%. Това писмо 

получено ли е, защото вчера по Bloomberg съобщиха, че цената на петрола ще падне в 

следващия период затова, защото Русия увеличава и ОПЕК увеличава производството на 

газ, а винаги, в летния период, когато туризмът и ползването на личен транспорт се 

увеличава, редовно всяка година на петрола се качва цената, това личи от…, а през 

зимата-намалява. Каква е Вашата прогноза? Нито в заявлението, нито във Вашия доклад 

се споменава една дума, че прогнозата, мотивирайки се на еди кои си изследвания и еди 

кои си, е такава, че ще се увеличи с 14%. Второто по договор. Говоря само по договор, 

документите са при Вас и при Омбудсмана. Цената на природния газ е при калоричност 8 

180 kcal. Така се продават и въглищата  - едни лигнитни, други… И това е цената. На стр.6 

от доклада на работната група се приема калоричност 9 074. Откъде накъде тази 

калоричност? Никъде я няма и в предложението на „Булгаргаз” ЕАД, а изведнъж се 

изсипва там, като за база се взима усреднената калоричност за четвъртото тримесечие на                 

2017 г. и тук, калоричност от сертификатите или фактурите за 9 месеца назад. Това е 

изрично в наредбата, това е Наредба № 2 и тя е пред Вас. 9 месеца назад по фактури и 

сертификати. С каква калоричност е продадена? И тук произволно се посочват за периода 

от 01.01.2013 г. до 31.12.2017 г. от  „Булгаргаз” ЕАД. Това е нарочно и заблуждаващо, 

това е своеволно нагаждане какви били цените. Такъв период на тях им изнася и така са се 

мотивирали. Обаче законът и наредбата казват, че трябва да е 9 месеца по фактури и по 

сертификати за калоричност. Също не са взети цените на алтернативните на природния газ 

горива, пряко свързани с петрола, както е казано в същата тази наредба и в същия договор 

с ООО «Газпром экспорт» - 9 месеца назад. Къде са тези? Нито в доклада, нито ги има 

посочени в писмото и заявлението на „Булгаргаз” ЕАД. Категорично изискване на 

наредбата за ценообразуване, а се поставят за 3 месеца назад - трето тримесечие на 2017 г. 

липсват фактурите за 9 месеца назад за цените, по които е закупил природния газ 

„Булгаргаз” ЕАД. Това също се изисква и то предумишлено с участието и на КЕВР се 

заобикаля, за да се изкарат по-високи цените. Другото, което липсва, всеки път го имаше- 

договорът за местен добив, цени и количества. Те стигаха до 200 000 000, на половин цена 

от това, което се доставя от ООО «Газпром экспорт». Къде е това? Къде е договорът? Той 

е продължен, сключен е, а ги няма цените, с което миксът ще бъде по-нисък. Цените са без 

акциз, такса за достъп, такса за пренос и ДДС, което е непрозрачност и умишлено 

заблуждаване на гражданите и бизнеса за действителните цени, за сравнение на страните 

от ЕС. Има изрично писмо на министъра на финансите. Отново ли да ходя да го 

изваждам? Имах копие, в което изрично се посочва, че законът за ДДС няма текст, който 

разрешава, по изключение КЕВР да обявява цени за ток, газ, парно и вода, без ДДС. 

Цените в ЕС са с всички данъци и такси и съм им предложил на Евростат справка за 

цените на природния газ. И изрично отгоре е написано - с всички данъци и такси. Кои сте 

Вие и как си позволявате да нарушавате закона? Това не мога да си го обясня. В доклада и 

на ЕК и Световната банка се съобщава, че поради високата цена на природния газ, има ги 

и тези два доклада, едва 2%, представяте ли си, 2%, те и се отказват, битови потребители 

са клиенти, са се газифицирали, докато в ЕС са 60-70 %. Как ще се отървем от тези фини 
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прахови частици? 1000 души умират на ден в Европа от тях. София е най-мръсният град. 

По този начин ли? С тази ли политика? Още Петър I е газифицирал Санкт Петербург- не с 

ТЕЦ-ове, а домовете, както е в Чехия и Германия. Вашата ценова политика довежда до 

това. Девето. Нямате таблицата с цените за крайните потребители и граждани, бизнеса и 

администрацията – училища, общини, съдилища, министерства. Къде е таблицата? 

Винаги, когато представяхте цените, ги има и тези цени. Къде ще разберат гражданите 

сега колко им се увеличават, защото там има и посредници като Овергаз - Сашо Дончев? 

Втората точка - б. Налице е престъпление от КЕВР, „Булгаргаз” ЕАД, БЕХ и 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за неизпълнение Заповед № R-80, там съм Ви я приложил от 

10.04.2017 г. на министър-председателя, за създаване на работна група, на която сте и Вие 

членове, г-н Иванов, от министъра на енергетиката, министъра на икономиката, 

министъра на външните работи и тези три организации, която по повод публикуваното 

съобщение от Евростат беше от 13.03.2017 г. Година и половина нищо не е направено за 

предоговаряне на цените на договорите с монополиста ООО «Газпром экспорт», за което 

прилагам писмото на Министерството на енергетиката, там го имате от 21.11.2017 г., в 

което се анализират направленията и какво трябва да се свърши. Изрично тук, можете ли 

да си представите, 4-5 писма в това решение на Европейския съд, се коментира за 

България колко е изпаднала с този договор за неблагополучие - единствената държава, 

която е сключила договор с ООО «Газпром экспорт» с цени, обвързващи цените на 

петрола. За минутка ще Ви посоча тук, в този доклад, имате го, давал Ви съм го. 

Гарантиране на конкурентни цени на българския газов пазар, с черни букви, повдигнато: 

Ако цената на петрола - което сега става, отново започва да се увеличава в бъдеще, 

цените на газа съгласно действащия български договор за доставка, индексиран към 

цените на петрола, също ще започнат да растат. В хода на разследването на Комисията, 

че невъзможността да се направи връзка с цените на конкурентни хъбове, които Ви ги 

казвам, …в доклада до министър-председателя, които са средно със 100 евро по-ниски, е 

една от основните причини за по-високите цени в Централна и Източна Европа, в това 

число и България. Имате го това решение на Европейския съд. Какво правим по това 

решение? Нищо, абсолютно нищо. Вие обявихте, при договора с тези референтни цени от 

тези хъбове в Европа цената на природния газ сега, при сегашния договор с петрола, ще 

падне, защото на хъбовете тя е според Тр. Трайков - бившия министър, е с 30-40%, а 

според мен с 20%. На последното заседание, когато беше увеличението, изпълнителният 

директор на „Булгаргаз” ЕАД, който не тук, каза, че по-добре било да си останем с … 

цените на петрола, защото 20% било по-евтино да се работи така. Той посочи и аз му 

обещах, че ще изпратя, и го имате най-отпред, до Мариус Шевкович запитване какви са 

били цените на тези хъбове през 2017 г. и какви през 2018г. Прокуратурата в 

разследването, завършвам, това са ми последните думи, изисква този, който защитава, той 

да го направи. Вие, г-н Иванов, и „Булгаргаз” ЕАД трябва да докажете, че цените на тези 

хъбове са по-ниски с 20%, както той твърди, а не с 30-40%, както и Европейският съд, 

както и аз и това, което ще го получите, ще Ви докаже, но когато получат тези отговори 

ще бъде твърде късно и злепоставящо и за Вас, може и в Народното събрание да се 

занимават. Аз изпратих писмо, което съм Ви го приложил и с това мисля, че Вие трябва да 

седнете този следобед, при тези заплати, да преработите този договор или да отложите, 

ако не се е състояла тази среща, защото тя е по покана на ООО «Газпром экспорт». Вие го 

обявихте в медиите първата седмица. Тук е и „Телеграф“. Във вестника прочетох, че ООО 

«Газпром экспорт» е поканил след година и половина чак, да отидете на тези преговори. 

Заминахте ли? Кога ще заминете? И следва да се свърши с този договор, да се подмени, да 

не е обвързан с цената на петрола и тогава да увеличавате цените. Затова оспорвам и съм 

категорично против това увеличение, което е така че да изпаднат в още по-тежко 

финансово състояние гражданите на България, за което Вие се заклехте, че ще защитавате 

интересите на гражданите в България. 

  

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 



 5 

Инж. Винаров, аз няма да отговарям на това, което Вие изложихте. Няма да вляза в 

дискусия. Само да Ви кажа, че КЕВР по никакъв начин не е страна по договор с ООО 

«Газпром экспорт» и правно не може да участва в подобни преговори. Моля Ви се, дадох 

Ви 15 мин. да говорите. Казахте всичко, което желаете. 

 

М. Манолова: 

Предстои КЕВР да вземе едно изключително важно решение - решение за 

поредното повишаване на цената на природния газ, което, всички си даваме сметка, след 

себе си ще повлече повишение на много други цени: на парното, на топлата вода, на 

водата, на повечето стоки и услуги, включително и стоките от първа необходимост. С 

една дума, очаква се поскъпване на живота като цяло. Затова е изключително важно 

КЕВР да обоснове процента на увеличение на цената на природния газ, да го направи 

публично и прозрачно, каквото е изискването на закона, а и заради последиците от това 

увеличение. Всъщност това, което би следвало според мен КЕВР да направи, е подробно 

да обоснове влиянието и повишаването на всеки един от ценообразуващите фактори, 

особено тези, които не биха могли да бъдат лесно проверени. Например изменението на 

курса на лева към щатския долар може да бъде лесно проверено, разбира се, като се 

вземе предвид наредбата и нейните изисквания и по този компонент с моя екип нямаме 

въпроси и забележки към КЕВР. Не така стои въпросът по отношение на изменението на 

доставната цена на природния газ към входа на газопреносната мрежа. Нашият анализ на 

представяното приложение показва, че за определянето на това изменение, е взето за 

база увеличение на алтернативните горива в размер на 11,10%. В доклада на КЕВР обаче 

няма ясен и подробен анализ защо е взето такова увеличение и как точно е определен 

този процент. Единственото изречение, което се съдържа в доклада е, цитирам: “Цените 

на алтернативните горива на международните пазари през месец август в сравнение с 

месец януари 2018 г. са увеличени от 8,50% до 11,10%, което оказва влияние върху 

доставните цени“. Не е достатъчно това изречение. Би следвало да има ясен отговор на 

следните въпроси: 

1. Кои са алтернативните горива, на база на които са направени тези изчисления? 

Дали само двете горива, които са посочени в доклада, или има и други, които са 

предвидени в договора с ООО «Газпром экспорт»? 

2. Кои са международните пазари, от които са взети данните, тъй като в 

съвременния свят всеки би могъл да направи справка и да провери съответните цени на 

съответната интернет страница на съответния международен пазар? 

3. Кои точно периоди се сравняват? Това също е изключително важно. Говори се 

за 9 месечен период и в същото време се посочва периодът от януари до август и защо е 

взет процентът 11,1% при положение, че според доклада на КЕВР увеличението варира 

от 8,50 до 11,10. Защо не е взет 8,50 или например среден процент? Как е направено това 

изчисление, което на практика е решаващо за постигането на предложеното увеличение в 

размер на 13,89 на природния газ? 

Би могло да има и по-подробно обяснение за това на каква база - дневна, 

средноседмична, средномесечна на котировките са направени тези изчисления, също 

така в каква валута са направени те, в крайна сметка, всяка една десета от процента на 

предложеното увеличение на цената на природния газ да може да бъде проверена. 

Това са и моите въпроси към регулатора. В крайна сметка, всяка една десета ще 

повлияе върху цените на много други стоки и услуги и в качеството си на Омбудсман, 

който защитава правата на българските граждани, включително като потребители, няма 

как да не задам тези въпроси. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Искам само да припомня, че когато миналата година - 1.04., повишението на 

цената беше с 29,69%, прокуратурата атакува, протестира решението пред ВАС, 

включително с подобни аргументи и ВАС се произнесе, че няма никакво нарушение, 
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както на закона, така и на нормативната база, когато КЕВР е определяла цената на 

природния газ. Разбира се, всеки път може да бъде атакувано всяко решение на 

Комисията. 

 

М. Манолова: 

Може би не съм била достатъчно ясна. Аз даже не твърдя, че Вие неправилно сте 

определили предложеното увеличение на цената на природния газ, нито към настоящия 

момент Ви предупреждавам, че ще сезирам прокуратурата или съда. Казвам, че когато се 

вземат толкова важни решения, КЕВР трябва да бъде абсолютно прозрачна. Всяко число, 

всяка десета от числото, трябва да бъдат подробно обяснени и обосновани, защото зад 

всяка десета от процента на предложеното увеличение стои процент увеличение на 

основни стоки и услуги за българските граждани, стои поскъпване на живота. Така че 

Вие дължите обяснение - подробно, детайлно и точно това е поводът на моето 

присъствие и смисълът на моя въпрос. Не може с едно изречение алтернативните 

горива се повишават между 8,50 и 11,10%, да се изчерпва Вашето обяснение защо се 

увеличава цената на природния газ с 13,89. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Аз искам да поканя Вашите експерти, ако пожелаят, да отидат в дирекция 

„Природен газ“, защото в продължение на повече от седмица са направени всички тези 

изчисления, за които Вие говорите. Естествено, в един обобщаващ доклад, десетина 

страници, не могат да се приложат всичките тези изчисления, но бъдете уверена, че 

както заявителят „Булгаргаз” ЕАД, чиито документи са една папка от около 200 

страници, така и експертите на Комисията са извършили тези изчисления и каня 

експертите на националния Омбудсман да отидат и да се запознаят с всички тези 

документи. Бъдете сигурна освен това, че тогава, когато КЕВР има възможност за 

въздействие, въздейства именно в подкрепа на обществения интерес. Ние не можем да 

променим нито цената на природния газ чрез цената на суровия петрол на борсите, 

където днес надминава 81 долара за барел, нито цената за курса на долара, но там, където 

имаме възможност, както е цената на най-сериозния енергиен носител електрическата 

енергия, ние използваме всички налични буфери, за да не позволим българските 

потребители, както битовите, така и бизнесът, да понесат негативи от промяната на 

цената на енергийните носители. Това ще го направим и в това тримесечие, свързано с 

цената на ел. енергия, защото там имаме инструменти за въздействие. Но не можем да 

променим цената нито на лондонската, нито на нюйоркската борса, нито пък курса на 

долара. Затова аз многократно съм отбелязал, и всички енергийни експерти, които 

участваха в дискусиите миналата седмица, подчертаха категорично, независимо от 

тяхната политическа принадлежност, че в случая, КЕВР няма никакви инструменти за 

въздействие. Но и пак казвам, ако има съмнение относно тези данни, за които Вие 

говорите, моля заповядайте в Комисията, било Вие, било Вашите експерти. 

 

Ив. Илиева: 

Интересува ме, ако е възможно да ми бъде отговорено, нали, ако не е търговска 

тайна. Договорът между „Булгаргаз” ЕАД и „Чирен“ в лева ли е сключен, в щатски 

долари ли, в какъв вид валута е сключен? Защото, ако той е сключен в левове, 

количествата, които участват при изчисляване на цената, не би следвало да участват с 

такъв процент… 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Разбрах, но на този въпрос може да Ви отговорят представителите на  „Булгаргаз” 

ЕАД, ако пожелаят. 

 

Ив.Иванов: 
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Договор с „Чирен“ „Булгаргаз” ЕАД няма, защото  „Чирен“  е част от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Имаме договор за съхранение с „Булгартрансгаз“ ЕАД и цените са 

в лева, разбира се. Там цената е различна, в зависимост от това в кои периоди се 

нагнетява, какви количества... Искам още нещо да добавя, че „Булгаргаз” ЕАД стриктно 

спазва изискванията за формиране на цените. Това може да се провери от приложените 

документи. Голяма част от тези документи представляват чувствителна търговска 

информация и е недопустимо тяхното публикуване в общественото пространство. На г-н 

Винаров искам да кажа, че цените на хъбовете са с 20% по-високи, а не по-ниски, към 

настоящия момент.  И ако цената, която предстои да бъде утвърдена, е изчислена на база 

цени хъбове, трябва да се увеличи с над 40%. 

 

М. Манолова: 

Предполагам, че въпросите, които зададох, информацията, която поисках, не е 

обект на конфиденциална информация по договора на „Булгаргаз” ЕАД с ООО «Газпром 

экспорт». Аз съм съгласна с г-н Иванов, че увеличението на международните цени няма 

как да не повлияе върху увеличението на цените на природния газ в България, но от 

друга страна, точният процент на това увеличение трябва да бъде ясно обоснован, трябва 

да бъде проверим, за да са спокойни гражданите, че наистина е направено увеличение 

само в рамките на необходимото, тъй като, в крайна сметка, сметката я плащат те.   

 

Ив.Иванов: 

Тези неща се съдържат в материалите към заявлението и както Ви каза г-н Иванов 

това може да бъде проверено в Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Аз поканих експертите на националния Омбудсман да отидат. Само 

междувременно ще отбележа, че в съседна Турция с над 15% беше .... миналата седмица 

цената на природния газ. Съпоставими са… 

 

М. Манолова без микрофон. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Те имат, но там вече e за топлинната енергия, където дава отражение, но иначе 

цената на природния газ се изчислява също в проценти съобразно входната цена в 

долари. Колеги, има ли други изказвания? Ако няма, преди да завърши заседанието, 

първо, искам да насроча закритото заседание на КЕВР, на което ще бъде прието решение 

на Комисията по заявлението, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за цена на природния газ за 

IV тримесечие на 2018 г., на 28.09.2018 г. от 10:00 ч. Едновременно с това поради 

съкратената процедура, срокът за представяне на писмени становища съгласно 

определения на КЕВР по протоколно Решение № 162/14.09.2018 г. е 25.09.2018 г. 17:00 

ч., за да може в оставащите дни, в сряда, работната група да изготви окончателно 

проекта за решение, респективно в четвъртък да се запознаят комисарите и в петък да 

бъде прието решението за цената на природния газ. 

 

 

 

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 : 
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Насрочва закрито заседание на 28.09.2018 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно заявление с вх. № Е-15-20-32#2 от 10.09.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик 

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

газопреносната мрежа 

 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-32/14.09.2018 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 
 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

  (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 
 (Н. Харбалиева - главен експерт) 


