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П Р О Т О К О Л 

 

№ 312 

 
София, 11.11.2022 година 

 

Днес, 11.11.2022 г. от 09:50 ч. се проведе закрито 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 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“, Л. Ненова – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и 

експерти на КЕВР. 

 

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

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-2069 от 10.11.2022 г. относно наличие на информация, 

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

20-1058#1 от 10.11.2022 г. за утвърждаване на цена за месец декември 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, Елена Маринова, Ремзия Тахир, 

 Грета Дечева, Александра Димитрова, Рада Башлиева 

 
 

 

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

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

Е-15-20-1058#1 от 10.11.2022 г. за утвърждаване на цена за месец декември 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.  

 

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 
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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 КЕВР е получено заявление с вх. № Е-15-20-1058#1 от 10.11.2022 г. от 

„Булгаргаз” ЕАД, съдържащо искане за утвърждаване на цена за месец декември 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-15-20-1058 от 10.11.2022 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: цени и количества на 

доставения природен газ от внос, включително по договора за доставка на природен газ 

между азербайджанската компания и „Булгаргаз“ ЕАД и свързаните с него такси за достъп 

и пренос през газопровода IGB; заявените количества и пропорционалното им 

разпределение през м. декември 2022 г. за дейностите: „обществена доставка на природен 

газ“, програмата за освобождаване на природен газ и по двустранните договори; цените на 

алтернативните на природния газ горива за м. октомври 2022 г.; размера на текущия 

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

„Булгаргаз“ ЕАД посочва, че с оглед настъпилите промени в маршрутите на 

доставка на природен газ и свързаните с това разходи за доставка всички количества, 

разходи, цени и елементи на отделните компоненти на цената за съответния период са 

търговска тайна, предвид договорните условия за конфиденциалност. 

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 

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-15-20-1058#1 от 10.11.2022 г. от 

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

информация. 

 Изказвания по т.1.: 
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Докладва М. Димитров. В Комисията е получено заявление от „Булгаргаз” ЕАД, 

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

дружеството да продава природен газ на крайните снабдители и на топлофикационните 

дружества. Заявителят е предоставил и неповерителен вариант на заявлението, в който е 

посочил, че при публикуване на доклада и решението на Комисията е необходимо да бъде 

заличена следната информация: цени и количества на доставения природен газ от внос, 

включително по договора за доставка на природен газ между азербайджанската компания 

и „Булгаргаз“ ЕАД, свързаните с него такси за достъп и пренос през газопровода IGB; 

заявените количества и пропорционалното им разпределение през м. декември 2022 г. от 

клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД за дейностите „обществена доставка на природен газ“, по 

двустранните договори по програмата за освобождаване на природен газ; цените на 

алтернативните на природния газ горива; размера на текущия индекс, който се използва 

при изчисляване на цената – (…) на издание (…); разходи; доставчици на природен газ, 

които осигуряват потреблението за м. декември, и клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД. 

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. 

Искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като при публикуването 

на заявлението на „Булгаргаз” ЕАД на интернет страницата на КЕВР следва да бъде 

заличена посочената от дружеството 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 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 c вх. № Е-15-20-1058 от 10.11.2022 г. на 

„Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември 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. 

И. Н. Иванов каза, че процедурата е абсолютно чиста и очевидно Комисията трябва 

да се произнася по този начин, когато постъпват заявленията ежемесечно от „Булгаргаз“ 

ЕАД с двете версии. Едната е поверителна, която служи на работната група за изготвяне 

на доклада за утвърждаване на цената на природния газ. Другата е неповерителна, която 

ще бъде публикувана именно с решението на Комисията на страницата на КЕВР. Въпреки 

че вчера министърът на енергетиката г-н Христов вече е оповестил, че цената по 

заявлението е 145,77 лв./MWh. Председателят се надява, че до края на месеца тази цена 

леко ще намалее. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта 

на решение. 

 

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, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2069 от 10.11.2022 г. относно наличие на 

информация, съставляваща търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с 

вх. № Е-15-20-1058#1 от 10.11.2022 г. за утвърждаване на цена за месец декември 2022 г., 
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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 се 

публикува неповерителен вариант на заявлението c вх. № Е-15-20-1058 от 10.11.2022 г. на 

„Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември 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. 

 

 

В заседанието по точка първа участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев. 

 

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

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

Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

Приложение: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-2069 от 10.11.2022 г. - наличие на информация, 

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

20-1058#1 от 10.11.2022 г. за утвърждаване на цена за месец декември 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:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

                     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

 

РОСИЦА ТОТКОВА 
 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 


