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П Р О Т О К О Л 
 

№ 250 
 

София, 19.12.2018 година 

 

Днес, 19.12.2018 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (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“, Р. Кишкин – началник на отдел „Контрол и решаване 

на спорове – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Уважаеми колеги, г-жо Министър, уважаеми гости, дошли за участие в първото за 

деня заседание на КЕВР днес, 19.12.2018 г. от 10:00 ч. Заседанието е открито, като ще 

бъде дадена възможност и на всички извън заявителя „Булгартрансгаз“ ЕАД да вземат 

отношение и да изразят позиция по темата на откритото заседание.  

 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация Природен газ 

и Българска газова асоциация са поканени за участие в откритото заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-15-45-48/13.12.2018 г.  

На заседанието присъстват: 

 г-н Владимир Малинов – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Делян Димитров – член на УС на „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 г-н Димитър Тойчев – ръководител на отдел „Лицензии“ в „Булгартрансгаз” ЕАД; 

 г-н Данаил Диков  – ръководител сектор „Ценообразуване“  в „Булгартрансгаз” 

ЕАД; 

 г-жа Боряна Брънгова – старши юрисконсулт в „Булгартрансгаз” ЕАД; 

 г-н Николай Павлов – изпълнителен директор на "Булгаргаз" ЕАД;  

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

природен газ“ на „Булгаргаз” ЕАД; 

 г-н Никола Николов – началник управление в „Булгаргаз” ЕАД. 

 

Българска асоциация Природен газ и Българска газова асоциация не изпращат свои 

представители. 
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С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-48/13.12.2018 г. за участие в откритото 

заседанието е поканена г-жа Теменужка Петкова - Министър на енергетиката. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-01-03-11/18.12.2018 г. за участие в откритото 

заседанието е поканена Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание на 

Република България. На откритото заседание не присъстват нейни представители. 

 

На откритото заседание присъства г-н Дмитрий Грачов - началник на отдел 

"Логистика" в ООО "Газпром Експорт".  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1096 от 12.12.2918 г. и 

документация относно заявление за одобрение на документация за провеждане на 

ангажираща Фаза 3 от процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“. 

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

Ремзия Тахир, Ромен Кишкин, Милен Димитров, Мариана Сиркова, Пламен Кованджиев, 

Виктория Джерманова, Михаела Андреева, Веселин Тодоров и Ваня Василева, е приет с 

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 244/13.12.2018 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Извън заявилите участие организации, институции и министерства, след 

изчерпването на техните позиции, които ще изразят в изказването си, ще дам думата и на 

всеки друг, пожелал да изрази отношение, от участниците в днешното заседание. Преди 

всичко давам думата на г-н Владимир Малинов – изпълнителен директор на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, който да представи позицията на „Булгартрансгаз“ ЕАД като 

заявител по доклада, изготвен от работната група на КЕВР. 

 

Владимир Малинов – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Благодаря на регулатора и на работната група, разбира се, за подготвения и 

публикуван доклад и за провеждането на днешното открито заседание във връзка с 

нашето заявление за одобряване на процедура за разпределение на допълнителен 

капацитет. Нашето искане е входирано в КЕВР на основание Правилата за разпределение 

на допълнителен капацитет, които са за достъп до мрежата и разпределение на 

допълнителен капацитет, одобрени от КЕВР. Чудя се дали да започна малко по-отдалече. 

Разбира се, това е третата обвързваща фаза, с която ние възнамеряваме правнообвързващо 

да приключим един много по-дълъг етап, който започна още в рамките на 2017 г. в 

изпълнение на общностното законодателство и на Регламента за добавен капацитет, на 

базата на което беше проявен сериозен пазарен интерес от допълнителен капацитет на 

изходните точки на нашата газопреносна мрежа на границите със съседните държави. За 

да не Ви отегчавам с дългия процес и път, който извървяхме, в действителност към този 

момент вече ние считаме, че сме на етапа, в който трябва да се проведе последната 

обвързваща фаза, след като проведохме две необвързващи, във връзка с което 

разработихме самата процедура като неразривна част от Правилата за разпределение на 

капацитети. В рамките на тази процедура е и Методиката за определяне на цените при 

бъдещото разпределение на капацитета, така и самият проект на договор, който да бъде 

предоставен на потенциалните ползватели на този капацитет. 

Запознали сме се с доклада, разработен от работната група. Още веднъж им 

благодаря за професионалната работа, както на тях, така и на самата Комисия. Нямаме 

възражения по така подготвения доклад. Аз и екипът от моите специалисти сме готови да 

отговаряме на всякакви въпроси, включително и това, ако е необходимо, да дадем по-
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подробни разяснения по отношение на самата процедура и всичко, което е свързано с 

това. Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Малинов. И така, заявителят „Булгартрансгаз“ ЕАД няма 

забележки към доклада и го приема в цялост. Сега давам думата на министър Теменужка 

Петкова. Заповядайте, г-жо Министър.  

 

Теменужка Петкова – Министър на енергетиката: 

Благодаря. Аз на свой ред също бих желала да благодаря на КЕВР, на работната 

група, която изготви доклада. Той наистина е изключително професионален. Благодаря за 

високия професионализъм, за конструктивния диалог, който имаше и с колегите от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД през целия този период. Благодаря и за възможността да взема 

отношение по тази процедура, която днес е обект на това открито заседание. Бих желала 

да изразя позицията на българското правителство по отношение реализацията на такъв 

тип проекти и по-специално на този проект. Както знаете, на 30 ноември Народното 

събрание прие по инициатива на Министерски съвет актуализация на Енергийната 

стратегия на България, която приключва до 2020 г. Тази актуализация се наложи поради 

настъпилите промени, поради развитието на определени проекти в областта на природния 

газ в нашия регион, които на практика променят или стават основание за промяна и 

актуализация в нашата Енергийна стратегия, така че да можем да гарантираме България да 

запази своето стратегическо място на газовата карта на Европа. Най-общо казано 

актуализацията на стратегията е свързана с реализацията на концепцията за изграждане на 

газоразпределителен център на територията на България. Тази концепция най-общо 

казано съдържа няколко основни елемента. На първо място, да бъде изградена липсващата 

инфраструктура. Това са междусистемните връзки на България със съседните на нас 

страни и проектът, свързан с разширение на газопреносната инфраструктура на 

територията на България, инфраструктура, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от 

турско-българска граница до българо-сръбска граница. Смятаме, че изграждането на тази 

липсваща инфраструктура ще бъде една много сериозна крачка напред към нашите усилия 

да гарантираме това - България да има своето стратегическо място на газовата карта на 

Европа и да гарантираме сигурността на доставките не само за България, но и за целия 

регион. Другата важна стъпка, която предприехме, е свързана с изграждането, със 

създаването на борса за търговия с природен газ, което всъщност ще даде възможност за 

либерализиране на пазара на природния газ, което е изцяло в съответствие с приоритетите 

на Европейския съюз и с нашите национални приоритети в областта на енергетиката. 

Вече г-н Малинов спомена за проекта, свързан с разширение на газопреносната 

инфраструктура на територията на България, който ние сега обсъждаме, и по който се 

надявам да чуя мнението на всяка една от заинтересованите страни. Като вече беше 

споменато, този проект навлиза в своята решителна фаза. Това е т.нар. трета фаза на 

пазарния тест, която ще ни даде отговор на много важни въпроси. Най-важният от тези 

въпроси е дали има икономически интерес към реализацията на този тип инфраструктура. 

И ако има такъв интерес, то налице са всички основания да бъде даден старт на 

процедурата за строителство на тази инфраструктура, която процедура ще се развие 

изцяло в съответствие с нашето национално законодателство и с европейското 

законодателство в областта на обществените поръчки. Така че аз благодаря още веднъж на 

всички Вас за високия професионализъм и за това, че на практика с Вашите решения 

подкрепяте и волята на българското правителство, и на българския Парламент да запазим 

стратегическото място на газовата карта на Европа. Благодаря още веднъж на всички за 

вниманието. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Благодаря Ви, г-жо Министър. Продължавам със списъка, който ми е представен. 

За участие тук е г-н Дмитрий Грачов - началник на отдел "Логистика" на ООО "Газпром 

Експорт". Тъй като заседанията на Комисията се водят на официалния език на Р България, 

това е българският език, ООО "Газпром Експорт" идва с преводач, който моля да 

превежда за аудиозаписа, който се води от заседанието. 

 

Дмитрий Грачов - началник на отдел "Логистика" в ООО "Газпром 

Експорт": 
Казвам се Дмитрий Грачов и представлявам компанията ООО "Газпром Експорт". 

Преди всичко  ООО "Газпром Експорт" би искал да Ви благодари за възможността да 

участва в публичното обсъждане на процедурата Оpen season по разширяване на 

инфраструктурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД. ООО "Газпром Експорт" е активен участник 

на пазара и има голям опит в участието в подобни процедури. Високо оценяваме 

възможността да коментираме предоставената документация заедно с другите участници. 

Внимателно изучихме документацията за процедурата Оpen season, договорът и 

методологията за ценообразуване. Като доставчик от страна на ООО "Газпром Експорт" 

бихме искали да отбележим следното: Нормата на доходност е завишена, което води до 

по-високи тарифи. Заедно с намаляването на доходността по проекта, считаме, че тъй като 

всички разходи по създаването на газопреносните мощности ще бъдат покривани за 

сметка на дългосрочното резервиране на мощностите от участниците в процедурата, 

доходите свръх установената норма на доходност следва да служат като източник за 

компенсация на високата тарифа за транспортирането на газа за участниците, резервирали 

мощностите на дългосрочна основа. Това ще позволи да се увеличи икономическата 

привлекателност на проекта. Също така считаме, че солидни дружества с добро 

финансово положение не трябва да предоставят финансово обезпечаване, тъй като това е 

прекалено високо изискване. Имайки предвид международния характер на проекта, 

предлагаме да се предвиди възможност за разглеждане на спорове във връзка със 

споразумението за пренос на газа от Международния арбитражен институт, който има 

безупречна репутация, например ICC. Като място за разглеждане на споровете може да 

бъде София, България. Надяваме се, че нашите коментари ще бъдат разгледани 

подобаващо и ще бъдат взети предвид. ООО "Газпром Експорт" е готов да разгледа 

участие в процедурата Оpen season въз основа на публикуван и разглеждан пакет от 

документи. Благодаря за вниманието. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Грачов. Искам да отбележа, че до края на днешния ден има срок за 

писмено депозиране на становищата на заинтересованите лица, на участващите, дори и 

такива, които не присъстват физически тук, в обсъждането на тази процедура. 

Преминавам към представителя на „Булгаргаз“ ЕАД. Това е Николай Павлов – 

изпълнителен директор на "Булгаргаз" ЕАД. Г-н Павлов, Вашето становище. 

 

Николай Павлов – изпълнителен директор на "Булгаргаз" ЕАД: 

От името на "Булгаргаз" ЕАД искам да благодаря за предоставената ни възможност 

да участваме на днешната среща. Това, което мога да кажа аз, е, че ние си изготвяме един 

предварителен анализ и становището ще бъде депозирано е енергийната комисия до края 

на деня. Също така искам да кажа, че ние въз основа на нашия анализ и възможностите, 

които ще бъдат проучени, след като бъдат оповестени в петък всички документи, ние ще 

преценим дали да участваме в обвързващата фаза. Определено представлява интерес за 

"Булгаргаз" ЕАД. Но към настоящия момент нека да изчакаме да видим какво ще се 

публикува. Ще ги разгледаме и във времето, което има до участие, ние ще си направим 

нашите калкулации. Това е, което искам да кажа. Благодаря Ви още веднъж за 

предоставената възможност за участие и за свършения труд на "Булгартрансгаз" ЕАД 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Павлов. Колеги, обръщам се към останалите участници в 

днешното заседание. Желае ли някой от тях да вземе думата и да изрази становище – било 

лично, било от организацията или ведомството, което представлява? Не виждам желание. 

В такъв случай, обръщам се към Вас, г-н Малинов. Желаете ли да вземете думата и да 

изразите отношение по повод на направените изказвания? 

 

Владимир Малинов – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Много внимателно чухме коментарите, които бяха предоставени от официалния 

представител на ООО "Газпром Експорт". Също така с нетърпение ще очакваме 

коментара, който ще бъде внесен в посочения от Вас срок от "Булгаргаз" ЕАД. Ще вземем 

отношение в писмена форма в посочения от Вас срок, за да може да имате писмената 

аргументация на „Булгартрансгаз“ ЕАД по поставените въпроси. Ще бъдем на 

разположение, ако е необходимо, за допълнителни разяснения както към Вас, така и към 

работната група. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Малинов. Това е общото становище на всички участници от 

страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Обръщам се към работната група. Имате ли Вие 

коментар или ще изчакате предоставянето на писмените становища на заинтересованите 

страни? Г-жо Иванова, заповядайте. 

 

Агапина Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“: 

Това, което ще кажа от името на работната група, е, че ние изслушахме внимателно 

становищата на заинтересованите лица, но ще изчакаме в писмен вид да ги видим, за да 

може да ги съобразим, когато изготвяме проекта на решение, който ще предложим на 

Комисията за разглеждане и приемане. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Колеги от Комисията, обръщам се към Вас. Имате ли въпроси или 

изказвания в днешното открито заседание? Не виждам. В такъв случай, преди да закрия 

заседанието искам да обявя, че срокът за представяне на становища в писмен вид изтича в 

17:00 ч. в края на работния ден, днес, 19.12.2018 г. Въз основа на становищата и на 

материала, който до момента е изготвен, работната група ще представи своя проект на 

решение, с мотиви към него, който ще бъде разгледан на закрито заседание на КЕВР, 

което насрочвам за 10:00 ч. на 21.12.2018 г., след което незабавно заявителят 

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще бъде информиран за позицията и решението на Комисията. 

Благодаря за участието в днешното 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 : 

 

1. Определя срок за представяне на становища в писмен вид - до 17:00 ч. на 

19.12.2018 г. 

2. Насрочва закрито заседание на 21.12.2018 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно одобрение на документация за провеждане на ангажираща Фаза 3 от процедурата 

Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД“. 
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Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-48/13.12.2018 г. до 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация Природен газ и Българска 

газова асоциация; 

2. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-48/13.12.2018 г. до г-жа 

Теменужка Петкова - Министър на енергетиката; 

3. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-01-03-11/18.12.2018 г. до Комисията по 

енергетика към 44-то Народно събрание на Република България; 

4. Писмо с вх. № Е-12-00-331/18.12.2018 г. от ООО „Газпром Експорт“. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

.................................................       Р. ТОТКОВА 

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

           

 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


