
      
 

 

   
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 
 

№ 199 
  

София, 25.09.2017 година 

 

Днес, 25.09.2017 от 14:36 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, Георги 

Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха А. Иванова -  и.д. 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-15-20-29/15.09.2017 г. и изпраща свои представители. На заседанието се 

явиха: 

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

природен газ“; 

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

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-15-

20-29#2 от 08.09.2017 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени за IV 

тримесечие на 2017 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, Грета Дечева, Михаела Андреева, Боян Наумов, Красимира 

Лазарова, Диана Николкова, Сирма Денчева, Емилия Тренева и Ваня Василева, е приет 

с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 193/15.09.2017 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

На заседанието присъства: 

 г-н Огнян Винаров – представител на Граждански контрол; 

 

Председателят запита представителите на „Булгаргаз“ ЕАД запознати ли са с 

доклада и имат ли забележки по него. 
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И. Иванов - началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“: 

Нямаме забележки по доклада на работната група.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря за краткото и ясно изявление. Обръщам се към работната група. В 

периода след изготвяне на доклада, има ли нови факти, данни и обстоятелства, които по 

определен начин трябва да бъдат отразени?  

 

А. Иванова: 

В този период няма настъпили нови факти и обстоятелства, които трябва да се 

вземат предвид.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Предполагам, че инж. Винаров иска думата. Г-н Винаров, ще Ви я дам за едно 

кратко изказване, защото процедурата е открито заседание. Тъй като няма обществено 

обсъждане, Ви давам думата с настойчивата молба изявлението да бъде кратко.  

 

О. Винаров – представител на Граждански контрол: 

Имам няколко бележки. Едната е, че при увеличението на цената на природния 

газ от първи април Комисията неправилно извади от цената, която в продължение на 

десет години я включваме за пренос по газопреносната мрежа, от 19,73 лв. Сега не 

фигурира. Маркира се, че фигурира. Това беше умишлено направено, съзнателно или 

несъзнателно, което никак не е приятно и не отговаря на образованието и състава на 

Комисията, за да се извади и умишлено да се покаже, че цената не се увеличава с 

повече от 30, а всъщност тогава се увеличи с 36%. Тези 19,73 и сега следва да се 

прибавят към поисканата цена от „Булгаргаз“ и това ще бъде реалната цена по която ще 

се продава. Моля Ви да не правите това занапред и трябва един път завинаги да се 

изчисти. Вторият момент. Вчера се появи на сайта това заседание и би трябвало да се 

промени, тъй като имаше време за обществено обсъждане на 15-16, след като работната 

група е приготвила доклада, за да има време за това, което казахте, г-н Председател, 14-

дневен срок за обжалване. Не е редно сега да се оплакваме и да пишем писма до 

Комисията по енергетика и до министерството, че системно не провеждате обществено 

обсъждане за цената на природния газ. Следващата бележка е тази, че за мен цената 

тогава беше 1,85 на курса на долара, а сега е 1,63. Тука се споменава 1,66. Намалението 

е 11%, а не както тука е посочено, че е около 6,66%. Следващият въпрос. Европейската 

комисия задължи… тук няма представител на Министерството на енергетиката и не 

знам Вие комуникирате ли си с тях… Министърът на енергетиката и респективно 

българското правителство предоговори договора от 2012 г., който да не е обвързан с 

цената на петрола и добавките, този договор вече да бъде обвързан с цените и 

референтните, индикативни цени на четирите хъба в Германия, Австрия, Франция и 

Италия, които цени са с 50-60$... Изпратих Ви и тази справка. И на министерството я 

изпратих, и на Делян Добрев я изпратих. В нея се казва какви са там цените. Санкцията 

на Европейската комисията към „Газпром“ беше 10% върху прихода, ако те откажат 

предоговарянето, т.е. върху 150 млрд. те трябва да платят 15 млрд. глоба. Сега да не 

стане както Вие не знаехте и ни казвахте, че не знаете по времето на Ангел 

Семерджиев, че Делян Добрев е договорил 11% намаление на природния газ за 2013 г., 

когато ходи в Москва и когато идва тук Путин. Намалиха го 22% като подариха 

кучката. Намалиха се 22%, но въпреки това с 16% увеличи цената от 1 юли Ангел 
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Семерджиев. Присъстват и тука хора, които са били членове на тогавашния ДКЕВР, 

които в разследването са подписали, че не знаели, че се е случило това. Да не стане 

така, че и Вие да не знаете, че цената е предоговорена и да стъпвате на тези стари 

данни. Последният въпрос, който поставям. И това съм Ви го дал и то няколко пъти. 

Цените на българския газ и колко процента е газифицирано населението. България е на 

последно място с 2%. Защо? Защо тази справка, която Ви изпратих, че цената на един 

сто квадратен апартамент (изследвано от ТЕХЕМ и „Овергаз“) показва, че е по-скъпо 

да се отоплява с природен газ отколкото с топлофикацията. Не сте само Вие виновни. 

Това е ценова политика от предишния ДКЕВР и предишните ръководства. Това е 

българска ценова политика срещу интересите на гражданите и срещу интересите на 

обществените организации. В Европа са 60% газифицирани. Това са училища, 

министерства и т.н. Търговските субекти са 76% газифицирани. При нас е съвсем ниска 

тази цифра. Последно. Измерителната единица е евро на гигаджаул. Така се продава на 

тези хъбове. Там Техническият университет може да Ви помогне, а и Вие се доцент, за 

да се дава това нещо като Евростат.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се най-напред към „Булгаргаз“. Имате ли нещо да кажете по повод 

изказването на инж. Винаров?  

 

И. Иванов - началник управление „Лицензионна дейност и търговия с 

природен газ“: 

Аз бих препоръчал на г-н Винаров да се запознае с нормативните документи, 

които регламентират образуването на цената и тогава ще му стане ясно защо курсът, 

който е използван за формиране на цената за IV тримесечие не е равнозначен на този, 

който е в момента. Същото се отнася за формирането на цената и обвързването на 

цената с хъбовете. Там няма още договореност между „Газпром“ и Европейската 

комисия. Това нещо предстои. Ще стане известно на по-късен етап каква ще бъде. В 

случай, че има едно такова обвързване на цената с хъбовете, г-н Винаров трябва да 

бъде наясно, че в момента цените на хъбовете са с 20$ до 50$ по-високи от цената за 

българския пазар. По отношение на добавянето на цената за достъп и пренос към 

цената на газа. Г-н Винаров, има нови тарифи на оператора „Булгартрансгаз“, които са 

публикувани в петък. Може да ги видите. Вече няма цена за пренос от 19,73, а тя е 

диференцирана на капацитетни продукти – годишен, тримесечен, месечен, дневен и 

цена за пренос. Това мога да кажа към настоящия момент.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група. Имате ли нещо, което Вие бихте желали да 

коментирате? Не. Колеги, Вие имате ли изказване? Не виждам. Аз единствено искам да 

отбележа, както го направи и г-н Иванов, че договаряне на нови условия с „Газпром“ 

може да се случи едва когато Европейската комисия завърши преговорите с „Газпром“. 

България е предоставила своята позиция, включително и Комисията за енергийно и 

водно регулиране. Оттук нататък отговорността не се носи от българската страна. 

Курсът на долара е усреднен за последните 45 дни, месец и половина преди месеца в 

който се определя новата цена. Друго ми се струва, че няма смисъл да коментирам, 

защото беше казано и от представители на „Булгаргаз“. Колеги, има ли други 

изказвания от залата? Не виждам. При това положение обявявам за закрито това 

заседание и насрочвам закрито заседание на Комисията за енергийно и водно 

регулиране в специализиран състав „Енергетика“ за 29.09.2017 г. за приемане на 
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решение относно заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за IV 

тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на 

крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. 

 

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. Насрочва закрито заседание на 29.09.2017 г. за вземане на решение по доклад 

относно заявление с вх. № Е-15-20-29#2 от 08.09.2017 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД 

за утвърждаване на цени за IV тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик 

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

газопреносната мрежа. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-29/15.09.2017 г. до 

„Булгаргаз“ ЕАД.  
 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

                                         ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


