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София, 12.08.2022 година 

 

Днес, 12.08.2022 г. от 15:34 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха М. Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен 

газ“, Р. Райков – за директор на дирекция „Правна“ и експерти на КЕВР. 

 

Иван Н. Иванов обяви, че съгласно взето решение на Комисията, ще се проведе 

второ заседание. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред, няма други 

предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е 

приет с три гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев 

– за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на 

Комисията със стаж в сектор Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-ДК–1808 от 12.08.2022 г. относно наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-

20-1037#1 от 11.08.2022 г. за утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която 

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ 

и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия  

Работна група: Милен Димитров, Радослав Райков,  

Грета Дечева, Михаела Андреева,  

Людмила Ненова, Любослава Джоргова 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № 

Е-15-20-1037#1 от 11.08.2022 г. за утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 2 

която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на 

природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 

топлинна енергия.  

 

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Председателят 

на Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР), нейните членове и 

служителите на нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната 

информация, която създават и съхраняват и която им е станала известна при изпълнението 

на задълженията им по ЗЕ. Във връзка със Заповед № З-ОХ-1024 от 21.07.2022 г. 

председателят на КЕВР е наредил при проучване на получените в Комисията заявления за 

утвърждаване на цени в сектор „Енергетика“ да се извършва анализ относно наличието на 

информация, съставляваща търговска тайна. 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е постъпило заявление с вх. 

№ Е-15-20-1037#1 от 11.08.2022 г. от „Булгаргаз” ЕАД, съдържащо искане за 

утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която общественият доставчик да 

продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е 

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В тази връзка, 

заявителят е предоставил и неповерителен вариант на заявлението c вх. № Е-15-20-1037 от 

11.08.2022 г. В неповерителния вариант на заявлението „Булгаргаз“ ЕАД е посочило, че 

при публикуване на доклада и решението на КЕВР е необходимо да бъде заличена 

следната информация: стойността на компонентите „обществена доставка“ и „задължения 

към обществото“; средната доставна цена, която „Булгаргаз“ ЕАД ще заплаща на 

азербайджанската компания за количества, доставени в ИТ Неа Месемвриа; очакваните 

разходи за м. септември 2022 г. за достъп и пренос през гръцката газопреносна мрежа от 

ИТ Неа Месемвриа до ИТ Кулата-Сидирокастро и в тази връзка размера на резервирания 

твърд тримесечен входен капацитет на ИТ Неа Месемвриа и ИТ Кулата-Сидирокастро; 

потвърдените от „Булгаргаз“ ЕАД за закупуване LNG количествата и съответната цената 

на доставка; размера на количеството и период за прехвърления слот; името на текущия 

индекс, който се използва при изчисляване на цената – (…) на издание (…); надбавката в 

ценовия модел; разходи; доставчици на природен газ и клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД.  

Дружеството е отбелязало също, че договорът с азербайджанската компания и 

последващите споразумения за неговото изменение, съдържат клаузи за 

конфиденциалност по отношение на целия текст на договора, като преценката дали 

определена информация е конфиденциална се прави от страните по договора при 

прилагане на клаузите му и на приложимото към него английско право. В допълнение 

дружеството посочва, че оповестяването на всяка информация относно условията на 

договора може да има неблагоприятни финансови последици за „Булгаргаз“ ЕАД поради 

нарушаване на клаузите за конфиденциалост. 

Във връзка с представеното Споразумение към заявлението, сключено между 

„Булгаргаз“ ЕАД и (…), с което информират ДЕСФА за сключен между тях Договор за 

отстъпване на част от времеви стандартизиран слот за втечнен природен газ, 

общественият доставчик посочва, че чл. 13 съдържа условия за конфиденциалност, 

съгласно които всяка една от страните запазва конфиденциалността на подписаното 

споразумение и не прави никакви разкрития пред трети страни, освен когато тези 

разкрития са разумно необходими във връзка с изпълнението му, като страните могат да 

разкриват поверителна информация, когато се изисква по закон, от съд с компетентна 

юрисдикция или от правителствен или регулаторен орган 

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал 2 от ЗЕ Комисията публикува на интернет 

страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени. 

Заявителят отбелязва, че оповестяването на заличената В неповерителния вариант 

на заявлението информация, ще бъде нарушение на договорени с доставчиците на 
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природен газ условия, които могат да доведат до понасяне на отговорност от страна на 

обществения доставчик за нарушени клаузи за конфиденциалност, включително и до 

предявяване на съдебни искове срещу дружеството за претърпени вреди. 

Посочените от „Булгаргаз“ ЕАД данни представляват факти и информация, 

свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за 

което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява 

информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното 

разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на 

търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на заявление с вх. № Е-15-20-1037#1 от 11.08.2022 г. от 

„Булгаргаз” ЕАД на интернет страницата на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Димитров. В Комисията е получено заявление от „Булгаргаз” ЕАД, 

съдържащо искане за утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която 

дружеството да продава природен газ на своите клиенти - крайни снабдители и 

топлофикационни дружества. В тази връзка заявителят е предоставил и неповерителен 

вариант, в който е посочил информацията, която се иска да се заличи. От „Булгаргаз” ЕАД 

се иска заличаване на следната информация, съдържаща се в заявлението: стойността на 

компонентите „обществена доставка“ и „задължения към обществото“; средната доставна 

цена, която „Булгаргаз“ ЕАД ще заплаща на азербайджанската компания за количества, 

доставени в ИТ Неа Месемвриа; очакваните разходи за м. септември 2022 г. за достъп и 

пренос през гръцката газопреносна мрежа от ИТ Неа Месемвриа до ИТ Кулата-

Сидирокастро и в тази връзка размера на резервирания твърд тримесечен входен 

капацитет за същите две точки; потвърдените от „Булгаргаз“ ЕАД за закупуване LNG 

количествата и съответната цената за доставка; размера на количеството и период за 

прехвърления слот; името на текущия индекс, който се използва при изчисляване на 

цената – (…) на издание (…); надбавката в ценовия модел; разходи; доставчици на 

природен газ и клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД. 

Отделно във връзка с конфиденциалната информация дружеството е посочило и  

договора с Азербайджанската компания и последващите споразумения за неговото 

изменение. Информира, че съдържат клаузи за конфиденциалност и оповестяването ще 

има неблагоприятни финансови последици за „Булгаргаз“ ЕАД поради нарушаване на 

клаузите за конфиденциалост. 

Във връзка със Споразумение към заявлението, сключено между „Булгаргаз“ ЕАД 

и (…), с което информират ДЕСФА за сключен между тях Договор за отстъпване на част 

от времеви слот за втечнен природен газ, общественият доставчик посочва, че чл. 13 

съдържа условия за конфиденциалност. 

Разпоредбата на чл. 15, ал 2 от ЗЕ предвижда Комисията да публикува на интернет 

страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени. 

Заявителят отбелязва, че оповестяването на заличената в неповерителния вариант 

информация ще бъде нарушение на договорени с доставчиците на природен газ условия, 

които могат да доведат до понасяне на отговорност от страна на обществения доставчик за 

нарушени клаузи за конфиденциалност, включително и до предявяване на съдебни искове 

срещу дружеството за претърпени вреди. 

След анализ на работната група на посочените от „Булгаргаз“ ЕАД данни, се е 

установило, че представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието 

запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Чл. 

18 от ЗЕ предвижда, че не следва да се разгласява информация, обявена за търговска тайна 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 4 

от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна 

конкуренция между търговци или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на заявление от 11.08.2022 г. от „Булгаргаз” ЕАД на интернет 

страницата на КЕВР следва да бъде заличена посочената информация. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18 от Закона за енергетиката и чл. 43, 

ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди следните, 

предлагаме КЕВР да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране неповерителен вариант на заявлението от 11.08.2022 г. на „Булгаргаз“ ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която общественият доставчик да 

продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е 

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, със заличена 

чувствителна търговска информация. 

А. Йорданов благодари на работната група за добре и бързо свършената работа. А. 

Йорданов каза, че има забележка единствено към два елемента от мотивната част. Те са 

там, където заявителят иска заличаване на компонентата от цена за обществена доставка и 

съответно компонентата от цената за задължение към обществото. Те така или иначе са 

елемент от ценовото решение на Комисията за утвърждаване на цени. Второ, по обратен 

ред те не могат да възпроизведат цена на конкретен доставчик от микса на „Булгаргаз“ 

ЕАД и по тази причина А. Йорданов счита, че тези две компоненти от цената не следва да 

се заличават в заявлението. Ако така са предложени в неповерителния вариант на 

дружеството, А. Йорданов моли работната група при публикуване да добавят тези две 

стойности, които са прикрепени към мерна единица MWh. 

И. Н. Иванов каза, че подкрепя това предложение. Нещо повече, добавката 

задължение към обществото в електроенергетиката е публична. Тя участва, взема се 

подобно решение, разбира се, не всеки месец, тя е в годишните решения, които се 

гласуват и влизат в сила от 01 юли до 30 юни на следващата година. Променят се 

съобразно действащите цени и количества. Във връзка с това според председателя тази 

част от мотивната част във втория абзац на доклада трябва да отпадне: стойността на 

компонентите „обществена доставка“ и „задължения към обществото“. 

М. Димитров отговори, че така написан докладът изцяло отразява писмото на 

„Булгаргаз“ ЕАД, което придружава заявлението. Там се посочва какво да се заличи по 

искане на дружеството. В доклада работната група казва какво се иска от дружеството. 

Затова М. Димитров предлага този текст да остане, а след това да се запише, че работната 

група счита, че не следва да се уважи искането от заявителя. 

А. Йорданов обясни, че затова е адресирал към мотивната част на решението, а не 

към доклада, защото той е входиран в този вид. Там съответно да се отбележи, че с 

настоящото решение Комисията не приема тези две категории данни да бъдат заличени и 

съответно да се допълнят в неповерителния вариант. 

И. Н. Иванов каза, че М. Димитров е прав, че в тази част на доклада не би трябвало 

да се заличава, защото там се изброява какво е посочено от „Булгаргаз“ ЕАД, а не какво е 

решено от Комисията. 

А. Йорданов обясни, че тъй като съдържанието на доклада се пренася в мотивната 

част на решението… 

Р. Тоткова отбеляза, че това е протоколно решение, няма мотивна част. Най-напред 

се описва докладът и след това… 

А. Йорданов прие обяснението и направи ново предложение за допълване на 

проекта на решение. 
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И. Н. Иванов каза, че заедно с това в края на мотивната част в последното 

изречение се добави: С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска 

тайна е основателно, като при публикуването на заявление на интернет страницата на 

КЕВР следва да бъде заличена посочената информация, с изключение на стойността на 

компонентите обществена доставка и задължение към обществото. 

А. Йорданов каза, че е щял да направи същото предложение за изменение на 

решението. 

И. Н. Иванов каза, че в последната част, която не е в болд, в информативната част, 

да се добави този текст - с изключение на… 

Р. Тоткова отново обясни, че това е част от доклада. Комисията не може да 

променя доклада. Тя може да промени решението. Докладът е такъв, какъвто е. След това 

следва дискусия, в която се казва, че тези две компоненти не представляват защитена 

информация и Комисията предлага решението да се измени, като накрая на болдваната 

част се слага запетайка и се добавя с изключение на… Ако е било решение, а не 

протоколно решение, тогава има смисъл. 

И. Н. Иванов каза, че Комисията не би могла и не трябва да заличава част от 

доклада, защото той е такъв, какъвто го представя работната група. Комисията в своето 

решение, накрая на т. 2, след „със заличена чувствителна търговска информация.“ Да се 

добави… 

А. Йорданов допълни: с изключение на стойностите на компонентите 

„обществена доставка“ и „задължения към обществото“. А. Йорданов обясни, че 

цитира от доклада. 

И. Н. Иванов заключи, че това е накрая на т. 2 от решението. И. Н. Иванов каза, че 

Комисията взима решение за заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД по отношение на цените за 

м. септември. Председателят попита не може ли като т.3 от решението да се вземе 

решение, че същият модел за изготвяне се прилага за всяко следващо заявление на 

„Булгаргаз“ ЕАД за одобряване на цени. 

А. Йорданов отговори, че това ще бъде уредено в обща заповед, която засяга и 

следващи етапи от първия доклад, с който се разглежда заявлението. Там ще се уреди и 

ще се прилага по отношение на всички заявления, които се публикуват преди 

разглеждане. 

И. Н. Иванов каза, че поначало тази заповед трябва да бъде наново съставена, 

защото иначе може да бъде правно оспорена. Председателят ще издаде заповед за 

заличаване на старата заповед и съставяне на нова, в която това трябва да фигурира, което 

да се разпростре за следващите заявления за цени от „Булгаргаз“ ЕАД. Този въпрос да 

бъде уреден вече дефинитивно, а не както днес. 

А. Йорданов отбеляза, че съгласно тази заповед това ще се приложи и когато са 

ценовите решения в сектор Електроенергетика, защото тогава заявленията се публикуват 

преди разглеждане от Комисията. Отново ще трябва да се извърви същата процедура. 

И. Н. Иванов уточни, че в заповедта няма да се отбележи заявлението на 

„Булгаргаз“ ЕАД, а заявленията за цени в секторите, при които Комисията се произнася с 

решения за утвърждаване на цени. 

Р. Тоткова каза, че сега Председателят може да направи устно нареждане по същия 

начин да се процедира и за следващите заявления, докато се уреди въпросът. 

И. Н. Иванов отговори, че това ще излезе в специална заповед. Но дори без да се 

записва в текста на решението, по този начин ще се процедира. Просто работната група 

трябва да е подготвена за процедиране по този начин, като навсякъде тези две компоненти 

не могат да представляват конфиденциална информация. Останалото, което е изброено, 

трябва да се съобрази като чувствителна търговска информация, която не трябва да се 

публикува. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта 
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на решение с направеното допълнение  по т. 2. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18 от Закона за енергетиката и чл. 43, 

ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно наличие на информация, съставляваща търговска тайна в 

подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-1037#1 от 11.08.2022 г. за 

утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която общественият доставчик да 

продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е 

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия;  

2. На интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде 

публикуван неповерителен вариант на заявлението c вх. № Е-15-20-1037 от 11.08.2022 г. 

на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която 

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ 

и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, 

със заличена чувствителна търговска информация, с изключение на стойностите на 

компонентите „обществена доставка“ и „задължения към обществото“. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - за, 

Благой Голубарев - за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

И. Н. Иванов попита кога ще бъде публикувано заявлението. 

М. Димитров отговори, че още днес може да се публикува. 

Р. Тоткова обясни, че заявлението може да се публикува още днес, но протоколът 

ще почака.  

И. Н. Иванов уточни, че е важно заявлението да се публикува, защото 

журналистите го очакват с интерес, въпреки че няма да научат много неща. В заявлението 

се публикува крайната цена, като заявление на „Булгаргаз“ ЕАД. 

М. Димитров допълни, че ще допълнят ръчно компонентите, за които е станало 

въпрос. 

И. Н. Иванов потвърди това и допълни, че цената остава 315 лв. като проект на 

решение за утвърждаване на цени. Председателят заключи, че се надява на 01 септември 

тази цена да бъде намалена. 

А. Йорданов каза, че извън тази дискусия, очевидно за този конкретен случай 

Комисията няма чисто времево да успее, но предлага при следващи разглеждания на 

такива заявления за цени от страна на заявителите, ведно с публикуване на 

неповерителните варианти на заявления да се публикува и извлечение от протокола, с 

който Комисията взема решение, за да е ясно на всички заинтересовани страни, че това е 

станало след обсъждане и решение на Комисията. 

И. Н. Иванов заяви, че не възразява. 
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Приложение: 

 1. Доклад с вх. № Е-ДК-1808 от 12.08.2022 г. - наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-

1037#1 от 11.08.2022 г. за утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която 

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и 

на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ИВАН Н. ИВАНОВ 

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

         РОСИЦА ТОТКОВА 

 

  

 

 

  
Протоколирал: 

 

 А. Фикова – главен експерт 

 

 


