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ТАНЯ КИРКОВА 

“Булгаргаз” ще поис-
ка по-голямо от първо-
начално заявеното 
увеличение на газа с 
5,95% за септември. 
Това заяви изпълни-
телният директор на 
дружеството Деница 
Златева по време на от-
крито заседание на 
КЕВР.  Общественият 
доставчик предложи на 
11 август цената на си-
ньото гориво да се уве-
личи от сегашните 
297,89 лева за мвтч  на 
315,61 лв/мвтч. 
Причината е, че отто-
гава до 29 август газът 
на свободния пазар е 
поскъпнал с близо 17% , 
а през последните два 
дни още заради спира-
нето на „Северен поток 
1” за  ремонтни дейнос-
ти, обясни Златева. Тя 
обеща, че окончателно-
то заявление няма да е 
колкото ръста на цената 
на свободния пазар. То 
ще бъде внесено на 1 
септември в КЕВР за 
одобрение в същия ден. 

Количества 
Синьото гориво за ок-
томври ще поевтинее, 
защото се очаква да за-

почне работа интерко-
некторът с Гърция и по 
него да тръгне повече от 
по-евтиния азерски газ. 
Освен това се очаква на 
предстоящ търг на „Га-
зов хъб Балкан” да бъ-
дат закупени количества 

на конкурентни цени. 
„Очакваме да постигнем 
цена, равна или по-ниска 
от  тази през август, коя-
то е 297,89 лева на мвтч.   

Търг 
През октомври ”Бул-

гаргаз” ще участва и в 
търга на Ревитуса за го-
дишни слотове и капа-
цитети за регазифика-
ция за 2023 г. В момента 
в Ревитуса има малко 
свободни слотове, но ня-
ма капацитет за регази-

фикация, поясни Злате-
ва.  До края на септем-
ври ще бъде изпълнен 
планът на „Булгаргаз” да 
нагнети 50 процента от 
газохранилището, така 
че да се покрият пикови-
те периоди през отопли-
телния сезон. „Булгар-
газ” ще използва иконо-
миите, които правят ня-
кои потребители на си-
ньо гориво заради висо-
ката цена и ще нагнетя-
ва икономисаните от тях 
количества в хранили-
щето. 
Цената на топлинната 
енергия няма да се уве-
личава до края на годи-
ната, успокои шефът на 
КЕВР Иван Иванов. Той 
обаче не изключи промя-
на в цената на парното 
след 1 януари 2023 г.

”Топлофикация Со-
фия” обяви след указа-
ния от финансово минис-
терство, че ставка 9% 
ДДС  ще се прилага към 
сумата за доплащане, 
когато потребителят е 
консумирал повече то-
плинна  енергия  от пла-
тената през сезона с 
прогнозните месечни 
сметки. При сумите, кои-
то топлофикация има да 
възстановява на потре-
бителите, ще се прилага 
20% ДДС. 

ОТ СЕПТЕМВРИ ОТ СЕПТЕМВРИ Търсим инвеститор 
за топлото няма 
да се продава
Неприемливо е от 1 
януари 2023 г. да се уве-
личи цената на парното, 
затова от държавата се 
търси решение за топло-
фикация. Това заяви 
кметът Йорданка Фандъ-
кова и обяви, че работна 
група, водена от енер-
гийния министър, обсъж-
да всички варианти за 
гарантиране на отопли-
телния сезон и подобря-
ване ликвидността на 
дружеството. Според 
нея трябва да се търси 
външен авторитетен ме-
ниджър, който да инвес-
тира в модернизация на 
топлофикацията 800 
млн. лева, без да му се 
предоставя собстве-
ност. Ще се изградят 
нови мощности за произ-
водство на електроенер-
гия, от която ще печели, 
за което държавата 
може да съдейства. 
Имало готов купувач за 
столичното парно, съоб-
щи енергийният минис-
тър, но общината из-
ключва приватизация. 
Ако се реши, топлофи-
кация ще премине изця-
ло или частично към 
държавата.

Газът поскъпва,Газът поскъпва,
после пада после пада 

Йорданка Фандъкова:

Парното замръзва Парното замръзва 
до Нова година, до Нова година, 

доплащаме доплащаме 
с 9% ДДС с 9% ДДС 

Комисията за енергийно и Комисията за енергийно и 
водно регулиране обсъжда водно регулиране обсъжда 
увеличението на цената на увеличението на цената на 

газа за септември.газа за септември.


