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П Р О Т О К О Л 
 

№ 54 
 

 

София, 26.03.2018 година 
 

 

Днес, 26.03.2018 г. от 13:34 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 Ремзи Осман, 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“,  

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-15-20-6/16.03.2018 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 откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-202 от 13.03.2018 

относно заявление с вх. № Е-15-20-6#1 от 09.03.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цени за II тримесечие на 2018 г., по които 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, Михаела Андреева, 

Красимира Лазарова, Сирма Денчева, Ваня Василева, е приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по т. 1 от протокол № 49/16.03.2018 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Имате думата да изразите отношение към представения Ви в нормативно 

установения срок доклад, изготвен от работната група на КЕВР. 

 

 

 

И. Иванов: 

Не приемаме предложението на работната група за утвърждаване на цена в размер, 

посочен в доклада. В тази връзка възразяваме по следните предложения на работната 

група. Първо, по предложения коефициент за преизчисляване на цената от обем в енергия 

от 10.63 - коефициент. Предложението е аргументирано с предположението, че цитирам: 

Може да се счете, че отчетната калоричност за второто тримесечие за 2017 г. ще се 

доближава до качествените характеристики на природния газ във второто тримесечие 

на 2018 г. Това предложение е доказателство за непоследователен подход при 

преизчисляване на цената от обемни в енергийни единици. Тази непоследователност се 

потвърждава и от решението за утвърждаване на цената за първото тримесечие, от което е 

видно, че за целите на преизчислението, е приложена представителна калоричност от 

10.563 kWh за 1 м
3
 природен газ. В същото решение е посочено, че тази калоричност 

отразява най-обективно качествените характеристики на природния газ. Преди това с 

писмо на КЕВР, препоръчвате на  „Булгаргаз” ЕАД за преизчисляване на цената от 

обемни в енергийни единици да се използва коефициент от 10,64 kWh за м
3
 природен газ. 

От доклада на работната група не става ясно какви са причините във всеки отделен ценови 

период да се използва различен подход за преизчисляване на цената. Това е първо. 

Възразяваме и по предложението за отрицателната корекция в размер на 7,84 лв. за 1000 

м
3
. От доклада на работната група не става ясно въз основа на какви изводи и критерии се 

стига до размера, посочен в доклада, от 5 284 583 лв. Не приемаме твърдението, че с 

направената корекция се цели спазване на принципи за ценово регулиране. В случая, 

балансът между интересите на клиентите, и тези на  „Булгаргаз” ЕАД е нарушен, което се 

доказва от губещите цени на природния газ, които се предлага да бъдат утвърдени. 

Приемането на това предложение ще доведе до нарушение на паричния поток на 

дружеството и проблеми при закупуването на необходимите количества природен газ за 

нагнетяване, с цел поддържане на определените с плана за действие при определени 

ситуации резерви в ПГХ „Чирен“. Възразяваме също и по предложението за 

непризнаването на разходи за закупен през четвъртото тримесечие на 2017 г. природен газ 

по договора за покупка и продажба на природен газ за балансиране, за който сме 

заплатили над 3 млн. лв. Непризнаването на тези разходи води до реализиране на загуби 

от „Булгаргаз” ЕАД в същия размер. Трябва да се има предвид, че тези разходи са 

неизбежни, и при следващите тримесечни периоди, и този разход за закупуване на газ по 

този договор може да надхвърли и 20 млн. лв., което на практика означава постоянна 

губеща дейност за дружеството, и то в резултат на задължително изпълнение на 

нормативни документи, приети от Комисията – изпълнение в случая от страна на 

„Булгаргаз” ЕАД. Това са трите най-основни възражения, които писмено ще внесем по 

доклада. Може би това ще стане утре. В случай че същите не бъдат приети, вероятно ще 

оспорваме решението на Комисията по съдебен ред. 

 

А. Славова: 

Колегата беше достатъчно изчерпателен. Ако видим основания, евентуално ще 

потърсим … 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Всъщност изразявате същото мнение, г-жо Славова. Подкрепяте това, което каза г-

н Иванов. Тъй като сме в процедура на открито заседание, ние изслушахме заявителя. Но 

тъй като съкратената процедура, предвидена по ЗЕ, именно в тези случаи, когато на всяко 
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тримесечие се актуализира цената на природния газ и няма обществено обсъждане, се 

обръщам: Има ли желания за изказвания от присъстващите в залата? 

 

Инж. О. Винаров: 

Първо, имам към Вас два въпроса. Както винаги, дълги години съм участвал в 

Комисията, още от ДКЕВР, още от времето на проф. Шушулов. Вие представяте в доклада 

(Вашия го няма качен на сайта) какво увеличение в проценти иска „Газпром экспорт”. 

Така например от 01.04.2017 г. „Газпром экспорт” искаше 12%, след това писмено го 

бяхте дали (и в работната група го бях посочил), но КЕВР Ви одобри 36% увеличение, за 

което Вие, не знам доколко бяхте благодарни. Вторият ми въпрос е за договора с 

българския доставчик, защото неговата цена в предишните периоди беше чувствително 

по-ниска от тази на „Газпром экспорт”. Вярно, че количествата бяха някъде 200-400 

милиона годишно, но нямахте договор и доколкото си спомням, не мога да твърдя 

категорично, че такъв договор подписахте на 29.12.2017 г. или на предишния 29 ноември. 

Какви количества от там имате, за да се търси някакво усреднение, защото в доклада не 

намирам. Защото пред медиите председателят на Комисията обяви, че тези проценти от 

7,84 лв. на 1000 м
3
 са за компенсация за надвзет приход на предишен период. Така ли е 

или не е? Имате ли надвзет приход от предшестващите девет месеца? Както винаги, като 

база се поставя. Сега, към Комисията. Все още настоявам (има обществено обсъждане 

сега), законово ли е или по правилник, би могло да направите това изтегляне на срока с 15 

дни назад - да не е на 15.03., който „Булгаргаз” ЕАД Ви го представя, а да е на първи, за да 

може да има по-голяма обществена… Така, както беше и в тази международна 

конференция, която се проведе, за участие на неправителствени организации в ценовата 

политика. Въпросът за 7,84 лв. не само към „Булгаргаз” ЕАД, но и към Вас, г-н Иванов. За 

първи път даже от времето на проф. Шушулов я няма таблицата за цените на битови и 

небитови потребители и администрацията. Тази таблица, винаги към този доклад, към 

това решение, Вие я представяхте. Даже от Вашето тригодишно или четиригодишно 

ръководство, сега за първи път няма цени. По какви цени, ние, гражданите, ще купуваме 

природния газ. Защото цената на природния газ според Евростат, с отчитане на стандарта 

за покупателна способност в лв./J (маркирам Ви в Джаул), продава се в Джаул, с което се 

отчита калоричността. Това, което маркирахте за калоричността, а не лв./1000 м
3
. Не зная 

как Ви е договорът, така разбрах на едно заседание в Комисията по енергетика, че това 

закупуване става, защото се отчита по този начин калоричността на природния газ. И тези 

резултати са най-високи за нас за газ и за ток. Ако продажната цена на „Булгаргаз” ЕАД е 

360 лв., то за крайните потребители е 1000 лв. В „Овергаз Инк“ АД и др. 

подразпределители остава повече от половината. И в тези два пъти представяни доклади, 

които съм дал на ЕС и Световната банка се отчита, че в България битовите потребители са 

едва 2%, което по какви ли не съображения трябва да се гонят 70% на ЕС. Също Ви 

представих на два пъти, че за отопление на едно жилище от 100 м
2
 с газ е по-скъпо, 

отколкото отоплението с парното. Не зная каква Ви е ценовата Ви стратегия и ценовата 

политика, но тези неща, при тези фини прахови частици, при тези обстановки, при тези 

положения, при евентуално затваряне на тези централи, които са на въглища от тези 

съображения, които не зная … ще има ли или не, трябва просто КЕВР като Комисия, 

която регулира цените, да помислите, ако трябва и някакви законови промени, да правите 

предложение, обаче ние трябва да вървим към максимално използване на природния газ. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Може би на някои от Вашите въпроси ще бъде отговорено. Аз искам да поясня, че 

докладът, който днес разглеждаме, е качен на страницата на Комисията. Г-н Спасов, може 

да поясните след това на инж. Винаров по какъв начин може да намери доклада. Наистина 

го има и може би част от тези въпроси, които зададохте, можете да намерите отговори 

там. Най-напред да попитам, има ли друго изказване от залата? Не виждам. Обръщам се 

първо към работната група: Желаете ли да вземете отношение към изказванията? Първо. 
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Позицията, която зае заявителят „Булгаргаз” ЕАД, и при Ваше желание, разбира се, и 

възраженията, които имаше инж. Винаров, Вие не сте задължени, но Вие имате право да 

участвате в откритото заседание. 

 

А. Иванова: 

Работната група ще изчака становището на „Булгаргаз” ЕАД, когато го даде, и ще 

го разгледаме преди да предложим на Комисията проекта на решение. Засега няма да 

вземем отношение по изказването. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към Вас, колеги. Имате ли изказвания или въпроси към заявителя? Не 

виждам. Срок за подаване на становище от страна на „Булгаргаз” ЕАД, предполагам, че 

още в рамките на днешния ден, Вие ще можете да… Да, това е важно, за да може най-

късно утре… 

 

Р. Тоткова: 

Както беше изтъкнато по повод за настояване на гражданите за провеждане на 

обществено обсъждане, разстоянието, в което трябва да се произнесе Комисията, е твърде 

кратко - от девето число на месеца до края на месеца. В случая, нали 30.03. е последният 

срок, така че тези съкратени срокове се отнасят за всички. Нашата молба към „Булгаргаз” 

ЕАД е да представят своето становище, тъй като имаше достатъчно време от обявяването 

на доклада на работната група (те очевидно са го разгледали добре - видя се от тяхното 

отношение, което изразиха), най-късно утре, до 10:00 ч. да представят своето становище 

по доклада. Тези срокове са за всички и най-вече отговорността на администрацията и на 

Комисията да се произнесе в предвидения в закона срок. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Разбирам от реакцията на представителите на  „Булгаргаз” ЕАД, че ще спазят този 

срок, защото въз основа на Вашето становище, трябва да се изготви окончателния доклад 

за приемане на решението, в който доклад ще има отговори на всички възражения от 

страна на Булгаргаз” ЕАД, независимо кое ще се приеме или кое ще бъде отхвърлено. 

Заедно с това трябва да има и време, в което да се запознаят и членовете на Комисията, за 

да може в петък, в 10:00 ч. Комисията да се произнесе с решение по заявлението за цени 

за второто тримесечие. 

 

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 30.03.2018 г. от 10:00 ч. за вземане на решение 

относно заявление с вх. № Е-15-20-6#1 от 09.03.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цени за II тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик 

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

газопреносната мрежа. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-6/16.03.2018 г. до „Булгаргаз” 

ЕАД. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

  

 

 

 
Протоколирал: 

 

 (Н. Харбалиева - главен експерт) 


