ПРОТОКОЛ
№ 157
София, 25.07.2017 година
Днес, 25.07.2017 от 10:05 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 и Евгения Харитонова, и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Г.
Дечева – за 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.
„„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-15-45-51/19.07.2017 г. и изпраща свои представители.
На заседанието се явиха:
 г-н Владимир Малинов – началник управление „ Правна“;
 г-н Данаил Диков – ръководител сектор „Ценообразуване“;
 г-жа Пламена Ненкова – управление „Анализи и международна дейност“;
 г-н Владислав Петров – ръководител отдел;
 г-н Константин Йовков – главен експерт;
 г-н Александър Церянов – главен специалист „Ценообразуване“;
 г-н Васил Ганев – юрисконсулт.

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявления с вх. № Е-15-45-51
от 10.11.2016 г. и от 17.05.2017 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на необходими
годишни приходи. Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена
Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Веселин Тодоров, Виктория
Джерманова, Сирма Денчева и Ваня Василева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от протокол № 151/18.07.2017 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Председателят запита представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.

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

Д. Диков – ръководител сектор „Ценообразуване“:
Благодаря за доклада. Приемаме напълно доклада. Искам да подчертая, че този
доклад е финализиране на един дълъг процес, който започна още от 2013 г. с разработването
на Методиката за входно-изходния тарифен модел и в крайна сметка дава основите на
приемането на този модел, който е и последната брънка във въвеждането на европейското
законодателство в областта на газа.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Диков. Има ли допълнения от другите членове от групата на
„Булгартрансгаз“ ЕАД? Няма. Отново казвам, тъй като няма обществено обсъждане, има ли
от залата въпроси към заявителя „Булгартрансгаз“ ЕАД?
С. Иванов:
Уважаеми г-н Председател, първо искам да Ви благодаря, че ми давате възможността
да се изкажа, въпреки че нямате такова задължение по процедура. Аз разбирам абсолютно
всички формални аргументи на Комисията за точно тази процедура за разглеждане и
приемане на този изключително важен документ. Трябва да кажа, че няма никакво съмнение,
че колегите от „Булгартрансгаз“ ЕАД са проявили както обикновено целия
професионализам, на който са способни, но искам да обърна внимание, че това, което днес
предстои да приемете, ако не бъде подложено на някакво по-сериозно обществено
обсъждане, ще изненада целия пазар. Доколкото видях от датите, предвидени за реално
влизане в сила на това, което предстои да се приеме, от 01 октомври т.г., ако не ме лъже
паметта, имайки предвид, че в залата почти няма представители на ползвателите на мрежата
на „Булгартрансгаз“ ЕАД, колегите със сигурност ще бъдат изненадани. Ще бъдат
изненадана по няколко причини. Първо, започвам с конкретните въпроси към колегите от
„Булгартрансгаз“ ЕАД. Съжалявам, че в този формат трябва да си ги задавам. Може би беше
редно в някакъв друг, по-работен формат да ги зададем. Аз имам един такъв въпрос. Правен
ли е анализ на това как ще се променят разходите на ползвателите на мрежата за различните
зони, за различните входни и изходни точки? В крайна сметка имате около 260 изходни
точки. Няколко, броят се на пръсти на двете ръце, входни. Не е никакъв проблем това да
бъде изчислено по конкретната методика, с конкретните числа, за да може всеки един от нас
да си направи сметка какво го очаква оттук нататък. Второто, което задавам като въпрос,
подозирам, че вече има отговори, но те се намират в материала, който е представен на
Комисията от колегите от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Но ние нямаме удоволствието да
познаваме. Аз в момента формулирам въпросите си на базата на доклада на работната група.
И пак тук отправям своя призив към Комисията - да бъде малко по-отворена и да публикува
повече документи. Има и неконфиденциална версия на това, което колегите от
„Булгартрансгаз“ ЕАД са предложили. В доклада се цитират много аналогии, които колегите
от „Булгартрансгаз“ ЕАД разбирам, че използват. Давам пример. Разпределението на
необходимия приход между входни и изходни точки е 50/50. Там се използват аналогии от
други подобни пазари. Аз смея да твърдя, че българският газов пазар е уникален в рамките
на Европейския съюз. Няма друг с подобна степен на развитие нито на газопреносната, нито
на газоразпределителната мрежа. Въпросът ми е: Къде тази разлика в степента на развитие
на пазарите е отразена при прилагането на подобни аналогии? Следващата аналогия, която
ще си позволя да дам като пример, е съотношението между сезонните цени на различните
капацитетни продукти. Направи ми впечатление, че летният тримесечен капацитетен
продукт ще бъде с цената на годишния. Струва ми се лек опит за поставяне в неравностойно
положение на този сегмент от пазара, който аз имам честта да представлявам. Имаме,
разбира се, и други въпроси и конкретни предложения. Надявам се да ни дадете правото в
някакъв нормален срок да си дадем становището. И пак повтарям, аз считам, че не би било
нарушение на процедурата, ако Комисията прояви добра воля и проведе едно по-широко
обсъждане с повече участници, преди да вземе своето решение на закрито заседание. В
противен случай пазарът ще бъде изненадан, ще бъдат изненадани и крайните клиенти. Не е
без значение и отговорът на въпроса как точно клиентите на ползвателите на мрежата ще
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фактурират, особено онези от тях, които подлежат на регулиране от Вас, ще прехвърлят,
префактурират, разпределят разходите за ползване на газопреносната мрежа към крайните
потребители, които купуват газ по регулирани цени.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Преди да финализирам заседанието, давам думата на представителите на
„Булгартрансгаз“ ЕАД. Бяха отправени към Вас въпроси, на които кратко да отговорите.
Д. Диков – ръководител сектор „Ценообразуване“:
Разбира се са направени съответните анализи, на чиято база е предложението за
утвърждаване на необходимите приходи и параметри за образуване на цените по входни и
изходни точки. Това което смея да заявя, е, че няма да се почувства сериозна промяна в
разходите на ползвателите за пренос на природен газ. Реално ще бъде сменена просто
системата на ценообразуването, което е и изискване на европейските документи. Дори за
ползватели, които имат равномерно потребление, би следвало да имат по-ниски разходи за
пренос на единица природен газ. Това говорим за системата като цяло. Разбира се при
определени комбинации между отделни точки, входни и изходни, би могло да се получи
повече или по-малко, но това зависи от конкретната комбинация. Като цяло за системата
разходите са близки до нивото, което имат сега. Разбира се това може да бъде дебатирано и
представено в общественото обсъждане, което съгласно Методиката се провежда при
оператора при образуването и обявяването на крайните цени.
По втория въпрос. Има доста аналогии и ние сме се стремили да изберем това
разпределение на ценообразуващите параметри, което е удобно за пазара. Разпределението
50/50, за което пита колегата, е залегнало като базово разпределение в регламента за
определяне на тарифи. Също е и едно от основните използвани разпределения. От тази
гладна точка и с поглед към ползвателите сме избрали него. За отделните други
разпределения, също са в съответствие с европейската практика, като сме се стремили да
смекчим за този първи ценови период условията за пренос на ползвателите.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Има ли някакви допълнения от „Булгартрансгаз“ ЕАД? Не. Обръщам се към
работната група.... Г-жо Найденова, добре, но моля Ви, много кратко, защото нарушаваме
процедурата и моите колеги възразяват. Имаме заседание с 30 точки.
П. Найденова:
Благодаря за дадената дума. Само искам да кажа, че от БФИЕК сме силно
обезпокоени от това, че се предвижда само открито заседание, а не обществено обсъждане,
което разбираме, че е залегнало в Методиката и затова така се случва. Въпреки това имаме
нужда от по-детайлно дискутиране на предвидените промени и начина, по който ние ще
бъдем засегнати, за да можем да вземем становище, защото оттук нататък нещата излизат
извън КЕВР и се връщат в „Булгартрансгаз“ ЕАД, които на базата на тези одобрени
необходими годишни приходи сами ще определят крайната цена. Повече Вие няма да бъдете
въвлечени, а Вие сте нашият гарант за балансиране на интересите ни. Затова кажете ни по
какъв начин можем да участваме в този процес, преди да бъде взето крайното решение. Дали
има срок, в който да подадем писмени становища? Както г-н Иванов преди мен каза, и ние
искаме да видим оценка от въздействието на тези промени, за която неведнъж и писмено сме
апелирали. Така че посъветвайте ни, кажете оттук нататък пътят за нас какъв е, за да бъдем
част от този процес и да вземете предвид нашето становище.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-жо Найденова. Първо, общественото обсъждане, както беше казано, е
процес на организиране и провеждане от оператора, не от регулатора. Ние разглеждаме
заявлението на оператора. Второ, такава е процедурата, Вие знаете, в други случаи, особено
при нормативни актове, има процедура с провеждане на обществено обсъждане. В този
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случай няма такава. Вие може да си депозирате по принцип становище при оператора с
копие (може да изпратите) до регулатора, но действително ние би трябвало да се произнесем
с решение на 01 август, защото няма правно основание за отлагането на това решение. Това
което можа да Ви кажа, е, че може да си депозирате становище. Но ние сме в тази фаза, при
която наистина отиваме към закрито заседание. Това не се прави, за да бъде елиминирано
становище както на представители на БФИЕК във Ваше лице, г-жо Найденова, така и
ръководството на Овергаз или други газоразпределителни дружества, просто защото
процедурата е вече в този етап. Мисля, че комуникацията е трябвало да бъде с оператора.
Давам за последно думата, защото дискусии няма да провеждаме.
В. Малинов – началник управление „ Правна“:
Аз искам да успокоя колегите от Овергаз и от БФИЕК. В действителност, както Вие
споменахте вече, ако на закрито заседание на 01 август одобрите необходимите приходи
съгласно нашето заявление, и нашето желание е от 01 октомври входно-изходният тарифен
модел да се прилага...
Доц. д-р И. Н. Иванов:
От началото на газовата година.
В. Малинов – началник управление „ Правна“:
Да, неслучайно сме го съобразили това. Още в рамките на м. август ние
възнамеряваме да публикуваме вече изчислените тарифи и да изпълним ангажимента ние по
Методиката да го подложим на 14-дневно обществено обсъждане.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Точно така.
В. Малинов – началник управление „ Правна“:
Очакваме Ви с най-голямо удоволствие.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Малинов. От работната група нямаше нови факти и обстоятелства,
които трябва да бъдат отразени. Колеги, имате думата.
А. Йорданов – член на КЕВР:
Ще бъда съвсем кратък. В отговор на въпросите, които се коментираха, искам само да
подчертая, че самата Методика, по която ще се случи ценообразуването, вече е подлагана на
обществено обсъждане и то при по-дългия срок, предвиден в Закона за нормативните актове.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Едномесечен.
А. Йорданов – член на КЕВР:
Решението на регулатора тук следва една процедура, която е обичайна практика за
всички регулатори в Европейския съюз. Освен всичко друго, операторът има задължението
да проведе обществено обсъждане, така че не бива да се притеснявате от това, че Вашата
дума няма да бъде чута като ползватели на мрежите.
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,
РЕШИ:
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Насрочва закрито заседание на 01.08.2017 г. за приемане на решение относно
заявления с вх. № Е-15-45-51 от 10.11.2016 г. и от 17.05.2017 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за
утвърждаване на необходими годишни приходи.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-51 /19.05.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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