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ПРОТОКОЛ
№ 280
София, 22.12.2015 година
Днес, 22.12.2015 г. от 11:34 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 Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова
и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Р.
Тахир – началник отдел „Ценово регулиране и лицензии – природен газ“ и експерти от
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-15-20-31/18.12.2015 г. и изпраща представители. На заседанието се
явиха:
 г-н Петьо Иванов – изпълнителен директор;
 г-н Иван Иванов – заместник-началник управление „Лицензионна дейност и
корпоративни отношения”;
 г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-1520-31 от 09.12.2015 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени, по които
общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,
присъединени към газопреносната мрежа за I-во тримесечие на 2016 г., който е приет с
решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 275/17.12.2015 г. и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Булгаргаз” ЕАД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.
П. Иванов:
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Цената, която ние бяхме предложили, беше с намаление от 2,10%. След анализа
на работната група, намалението е коригирано и от страна на Комисията е предложено
по-голямо намаление в размер на 2,32%. Два са основните аспекти, по които са
направени корекции. Единият е по условно-постоянните разходи. Ние, в общи линии,
приемаме тези корекции за резонни с оглед на политиката, която се води от
Министерство на енергетиката с цел понижаване на административните разходи с поне
10%. Другият основен фактор, който коригира заявлението, което е подадено от нас, е
нормата на възвръщаемост на собствения капитал. Там ние имаме съществени
възражения. Основното е, че досега Комисията винаги е възприемала, че нормата на
възвръщаемост на собствения капитал е 10% и може би това е първи случай, в който се
променя тази политика. От страна на Комисията е предложен метод, по който е
изчислена. Това е т. нар. ценообразуващ модел на капиталовите активи. Ние се
запознахме с този метод. Относно ползването на метода също имаме известни
възражения от гледна точка на това дали изцяло покрива разписаните разпоредби в чл.
13, ал. 4 от Наредбата за ценообразуване. Става въпрос за частта за финансиране,
специфичен риск на предприятието, финансовата политика и текущите финансовоикономически условия в страната. Правейки наши собствени изчисления, имаме
виждане дали използваното от страна на Комисията изчисление на безрисковата
премия е релевантно с оглед на договорите, които има „Булгаргаз” ЕАД. „Булгаргаз”
ЕАД работи по дългосрочни договори. Договорът за доставка е десетгодишен.
Лицензията, по която извършваме дейността, е тридесетгодишна, а договорите с
клиентите, които влизат в сила от 01.01.2016 г., са за тригодишен период. За тази
компонента работната група е използвала доходността на десетгодишните ДЦК за 12
месечен период назад, която в исторически план е най-ниската на пазара. Ние имаме
виждане, че за такова изчисление трябва да бъде ползван един по-широк период от
време и той да е десетгодишен, което значително би увеличило стойността на
компонентата. Имаме възражение и относно приетия статистически коефициент.
Предложението за т. нар. β е за сектор „Енергия“, което ние не успяхме да открием в
статистическите данни с които оперираме, а също така виждаме, че има релевантен
коефициент, който покрива изцяло сектора, в който ние оперираме и използвайки този
коефициент нормата на възвръщаемост се увеличава значително. Ние сме описали това
подробно в самото наше становище. Комисията ще има възможност да се запознае
подробно с нашето виждане и се надяваме, ако има възможност, да си промени
мнението.
Председателят даде думата на членовете на работната група по повдигнатите
възражения от страна на представителите на дружеството.
Р. Тахир:
Ние внимателно ще прегледаме становището на „Булгаргаз” ЕАД и ще преценим
доколко тези обосновки са достатъчно аргументирани. Само искам да кажа, че
независимо от дългосрочните договори на „Булгаргаз” ЕАД, средно претеглената
норма се определя от година за година. Тази норма, която сега се определя, е за 2016 г.,
както и условно-постоянните разходи. Следващата година ще се прецени кое е
коректно да се вземе предвид. Ще анализираме всичко, което даде „Булгаргаз” ЕАД и
ще представим на Комисията мнението на работната група.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Искам да съобщя, че закритото заседание, на което Комисията ще вземе решение
ще се проведе на 30.12.2015 г. от 10:00 часа. Това е последният работен ден на годината
и дава възможност определените от Комисията цени да влязат в сила от 1-ви януари.
Едновременно с това се обръщам към колегите от „Булгаргаз” ЕАД с настойчива
молба, защото от изказването на г-н П. Иванов разбрах, че вие сте си изработили
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позиция и становище, ако е възможно, до края на утрешния ден да постъпи вашето
становище, за да може на 28.12.2015 г. и 29.12.2015 г. членовете на работната група да
работят върху вашите предложения за корекции на отделните ценообразуващи
елементи. В противен случай те няма да имат възможност да сторят това. Обръщам се
към вас и очаквам разбиране от страна на „Булгаргаз” ЕАД.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„Булгаргаз” ЕАД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са
изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Устройствения правилник
на КЕВР и на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 30.12.2015 г. за вземане на решение относно
заявление с вх. № Е-15-20-31 от 09.12.2015 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за
утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на
крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за I-во
тримесечие на 2016 г.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-31/18.12.2015 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

5. .................................................
(Г. Златев)
6. ................................................
(Е. Харитонова)
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