ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ДО
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Обръщам се към Вас по повод намаляването на цената на природния газ,
считано от 5.08.2019 г., съгласно подписаното споразумение между „Булгаргаз“ и
„Газпром“.
От изявлението на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ стана ясно, че въз
основа на споразумението ще поискат от регулатора да се утвърдят цени със задна
дата - от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., като сумите за възстановяване са в
приблизителен размер на 150 млн. лева (с ДДС).
Информацията от страна на Министерство на енергетиката е, че намаляването
на цената на природния газ при всички случаи ще се усети и от крайния потребител.
Това е основният смисъл и положителен ефект от споразумението, което
Европейската комисия подписа с „Газпром” през м. май 2018 г. по антимонополно
дело срещу компанията.
Този документ, с обвързващ ангажимент към осем държави – членки на
Европейския съюз, предвижда, когато страните предоговорят определена цена, тя да
влиза в сила ретроактивно от датата, на която е депозирано искането за водене на
преговорите.
На заседанието на Комисията по енергетика на 5 март 2020 г. е изразено
становище от председателя на КЕВР, че за да се променят цените на природния газ за
минал период са необходими промени в Закона за енергетиката.
Оказва се, че едно толкова важно и дългоочаквано споразумение за намаляване
на цената на природния газ не може да се приложи на практика при сега действащата
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нормативна уредба и поражда редица неизяснени въпроси, на които към момента
компетентните органи нямат отговори, в т.ч. и по какъв начин намаляването на цената
на природния газ реално ще се отрази на сметките на крайните клиенти потребители на съответните услуги.
Поставените проблеми следва да бъдат разрешени своевременно от
сформираната на 5 март 2020 г. работна група, която да направи анализ на ситуацията
и да предложи механизъм как да бъдат компенсирани надвзетите пари на клиентите
след м.август 2019 година.
Ето защо се обръщам към Вас, в качеството си на обществен защитник на
правата и интересите на българските граждани, с апел за предприемане на
необходимите справедливи действия, които да осигурят баланс между интересите на
енергийните предприятия и клиентите при корекциите на сметките на крайните
потребители.
С оглед правомощията на омбудсмана отправям препоръки за максимално
кратки срокове при:
- вземане на решение за промяна на цената на топлинната енергия, във връзка с
изменението на цената на природния газ, така че намалението да се отрази на
сметките на крайните потребители възможно най бързо;
- вземане на решение какви промени са необходими в нормативната уредба,
свързани с ретроактивното възстановяване на надвзетите суми предвид намалените
цени на природния газ от м.август 2019 година;
- разработване на методика за възстановяване на надвзетите суми от крайните
клиенти, която да бъде разяснена на гражданите, включително и чрез средствата за
масова информация;
- възстановяването на надвзетите суми на крайните клиенти чрез връщане или
прихващане;
- предоставяне на ясна и разбираема информация (на отделен ред) в сметките на
гражданите за сумите, които подлежат на възстановяване или прихващане.
Апелирам за обективност, публичност, прозрачност и срочност при вземане на
решенията в интерес на гражданите.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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