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ДО 
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 

 
Д О К Л А Д 

 
от 
 

Милко Шошков – директор на дирекция „Регулиране и контрол – Природен газ” 
Екатерина Истаткова – директор на дирекция „Икономически анализи и 
регулаторен одит” и 
Ирина Георгиева – директор на дирекция „Правна” 
 

 
Относно: Подадено заявление с вх. № Е-15-20-33/10.12.2012 г. от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения 
доставчик на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към 
газопреносната мрежа за І-во тримесечие на 2013 г. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 
В изпълнение на Заповед № З-Е-294/11.12.2012 г., работната група разгледа подаденото 

заявление с вх. № Е-15-20-33/10.12.2012 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена на 
природния газ при продажба от Обществения доставчик на клиенти, присъединени към 
газопреносната мрежа за І-во тримесечие на 2013 г., в съответствие с тримесечното изменение 
на условията на търговските договори, по които Общественият доставчик купува природен 
газ за вътрешния пазар. 

Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за енергетиката, цените на природния газ, предоставен 
от енергийните предприятия не подлежат на регулиране от Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране (ДКЕВР,Комисията) при установяване от нея на наличието на 
конкуренция, която създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни 
условия за съответната дейност в енергетиката. Работната група счита, че на пазара на 
природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, 
поради което следва да регулира горепосочените цени, съответно да се произнесе по 
подаденото заявление. 

С писмо изх. № Е-15-20-31/08.11.2012 г. на ДКЕВР от „Булгаргаз” ЕАД е изискана 
необходимата информация във връзка с образуването на цената на входа на газопреносната 
мрежа за І–во тримесечие на 2013 г. 

С писмо с вх. № Е-15-20-33/10.12.2012 г. дружеството е подало заявление, към което са 
приложени: (Справка № 1) за цени и количества за внос и местен добив на природния газ за 
вътрешния пазар за І–то тримесечие на 2013 г., цени на алтернативните горива (Справка № 2), 
осреднен валутен курс на USD към BGN за периода 10.11.2012 г. – 09.12.2012 г. (Справка 
№3); (Справка №4) за заявените и реализирани количества природен газ за периода от месец 
септември 2012 г. до месец ноември 2012 г. и прогнозни данни за месец декември 2012 г.; 
(Справка №5) за получени количества природен газ по направления за периода 01.09.2012 г. – 
30.11.2012 г. и прогнозни данни за месец декември 2012 г.; (Справка № 6) за измерени 
количества природен газ за дейността пренос по месеци за периода 01.09.2012 г.-30.11.2012 г. 
и прогнозни данни за месец декември 2012 г.; (Справка № 7) с данни за периода 01.09.2012 г. 
– 30.11.2012 г. и прогнозни данни за месец декември 2012 г. за количества и приходи от 
продажби на природен газ по дейности; (Справка № 8) за разходи по дейности за месец 
септември и месец октомври 2012 г. и прогнозни данни за месец ноември и месец декември 
2012 г.; (Справка № 9) за капитал и капиталова структура към 31.10.2012 г. и прогноза към 
30.11.2012 г.; аналитична оборотна ведомост за количествата и стойността на природния газ, 
съхраняван в ПГХ Чирен за периодите: 01.07.2012 г. – 30.09.2012 г. и от 01.10.2012 г. до 
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31.10.2012 г.; Справка за количествата природен газ, собственост на „Булгаргаз” ЕАД, 
съхранявани в ПГХ Чирен към 30.11.2012 г. и прогнозни данни за месец декември 2012 г.; 
Справка за заявени от клиентите количества природен газ за І–во тримесечие на 2013 г.; 
Справка за прогнозния размер на недовзет приход за ІV-то тримесечие на 2012 г.; копия от 
постъпили фактури за закупен природен газ за месеците ноември и декември на 2012 г.; 
платежно нареждане за банково плащане на такса за утвърждаване на цена на природен газ; 
Справка - прогноза за стойността на активите към 30.10.2012 г.; Справка - прогноза за 
разходи по дейности за 2013 г.; Справка за договорени и реализирани количества природен 
газ за 2012 г. - реализацията за месец декември е прогнозна и Справка за договорен капацитет 
за нагнетяване и добив на природен газ по газови месеци за 2012 – 2013 г. 

С писмо с изх. № Е-15-20-33/11.12.2012 г. на ДКЕВР от „Булгаргаз” ЕАД са изискани 
допълнителни данни и документи: актуален договор и подписани анекси /ако има такива/ за 
покупко-продажба на природен газ между „Булгаргаз” ЕАД и ООО ”Газпром експорт” Русия; 
актуален договор и подписани анекси /ако има такива/ за покупко-продажба на природен газ 
между „Булгаргаз” ЕАД и ”Мелроуз Рисорсиз” ООД; актуален договор и подписани анекси 
/ако има такива/ за транзитиране на природен газ през територията на Република Румъния; 
актуален договор и подписани анекси /ако има такива/ за транзитиране на природен газ през 
територията на Република Румъния – приемане в пункт Негру Вода; заверено копие на 
фактура за окончателно плащане на закупен природен газ за месец ноември 2012 г. от 
ВИНТЕРСХАЛ по договор. Към настоящия момент в ДКЕВР не е постъпила изисканата 
информация. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 36а от Закона за енергетика, на 12.11.2012 г. 
„Булгаргаз” ЕАД е публикувало прес съобщение в средствата за масово осведомяване, в което 
се посочва, че предстои подписването на договор за доставка на природен газ, в сила от 
началото на 2013 г., чиито условия ще се отразят в цената на природния газ за І-во тримесечие 
на 2013 г. 

С подаденото заявление „Булгаргаз” ЕАД предлага за утвърждаване цена за І–во 
тримесечие на 2013 г. при продажба от дружеството на клиенти, присъединени към 
газопреносната мрежа в размер на 660,64 лв./1000 нм3 без акциз и ДДС, с включена 
надценка в размер на 2 % - 12,42 лв./1000 нм3 или намаление спрямо действащата цена с 9,30 
%. Дружеството предлага Комисията да утвърди предложената по-горе цена с включен 
недовзет приход за предходни ценови периоди в размер на 7,58 лв./1000 нм3 в съответствие с 
чл. 17, ал. 8 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ, Наредбата). 

Съгласно чл. 17, ал. 8 от Наредбата, при утвърждаване на периодичните изменения 
цените при продажба на природен газ от обществения доставчик на крайните снабдители и на 
клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, могат да бъдат коригирани от Комисията 
въз основа на недовзет/надвзет приход, дължащ се на разлика между прогнозни и отчетени 
стойности на ценообразуващи елементи от предходен/предходни период/периоди. 
Дружеството е предоставило отчетни данни за месец октомври и ноември ІV–то тримесечие на 
2012 г. и прогнозни данни за декември 2012 г. На основание чл. 17, ал. 9 от НРЦПГ при 
периодичното изменение на тези цени, за гарантиране на баланса между интересите на 
енергийните предприятия и клиентите и между отделните категории енергийни предприятия 
Комисията при условията на ал. 8 може да запази действащите цени или да разсрочи 
необходимото изменение на цените за следващите два периода. 

В представените от дружеството документи е отчетена динамиката на изменение на 
основните фактори, формиращи равнището на цената на природния газ, а именно цените на 
алтернативните на природния газ горива на международните пазари и курса на лева към 
щатския долар, който за периода 10.11.2012 г. - 09.12.2012 г. е 1,51903. 

 
Анализ на данните от подаденото заявление за I–во тримесечие на 2013 г.: 

 
След извършен анализ на данните, съдържащи се в подаденото заявление, работната 

група констатира, че цената на входа на газопреносната мрежа за І–во тримесечие на 2013 г., 
предложена от „Булгаргаз” ЕАД е образувана при отчитане на следното: 
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1. В договорите за доставка на природен газ до българската граница, ценообразуващ 
елемент на газа са средноаритметичните стойности на месечните котировки на 
алтернативните горива за предходните девет месеца, които са се изменили, както следва: 

• За мазут със съдържание на сяра 1% се намаляват с 5,09%; 
• За газьола със съдържание на сяра 0,1 % се намаляват с 1,76%. 
2. Цените на природния газ по договорите за внос и местен добив (съгласно заявлението 

на обществения доставчик) се изменят както следва: 
• Намаляват се с 10,65% по договор 1; 
• Намаляват се с 9,85% по договор 2; 
• Увеличават се с 3,28% по договор 3. 
3. Количествата, заявени от „Булгаргаз” ЕАД по контрагенти са както следва: 
• Увеличават се по договор 1; 
• Намаляват се по договор 2. 
4. Общественият доставчик е предложил за утвърждаване от Комисията валутен курс на 

лева към щатския долар за период 30 дни от 10.11.2012 г. до 09.12.2012 г. Същият, съпоставен 
с утвърдения от ДКЕВР валутен курс на лева към щатския долар за предходния ценови 
период отчита намаление от 1,56872 лв. на 1,51903 лв. за един щатски долар, т.е. с 3,17 %. 

„Булгаргаз” ЕАД притежава Лицензия за извършване на дейността обществена доставка 
на природен газ. За изпълнение условията на тази Лицензия, дружеството е длъжно да 
осъществява дейността по най-ефективен начин, в съответствие с нормативните изисквания, 
европейските директиви и приложимата практика на подобни компании. В конкретния 
случай, валутният курс е един от факторите, който оказва влияние върху общата промяна на 
цената на входа на газопреносната мрежа за IV–то

 тримесечие на 2012 г., спрямо предходното 
тримесечие. Ефективното корпоративно управление на валутния риск дава възможност за 
прилагане на инструменти за неговото елиминиране или минимизиране на влиянието му, 
което от своя страна е предпоставка за намаляване на цената на входа на газопреносната 
мрежа. 

От друга страна, при изпълнението на регулаторните си правомощия Комисията, 
съгласно изискванията на чл. 23 във връзка с чл. 31 от Закона за енергетиката (обн. ДВ 
бр.107/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 82/2012 г.) е длъжна да осигурява баланс между интересите 
на енергийните предприятия и клиентите, осигуряване на равнопоставеност между отделните 
категории енергийни предприятия и между видовете клиенти, както и да създава създаване на 
стимули за енергийните предприятия за ефективност на регулираните дейности. 
Гарантирането на баланса между интересите на енергийните предприятия и клиентите и 
между отделните категории енергийни предприятия е заложено и в предвидената възможност 
в чл. 17, ал. 9 от НРЦПГ. 

При отчитане на всичко гореизложено и при наблюдаваната динамика на курса на 
щатския долар, спрямо лева от началото на 2012 г., работната група счита, че за целите на 
ценообразуването през настоящия период на изменение на цената, по-икономически 
обоснована ще е оценката на курса на щатския долар към лева за периода от 60 дни до датата, 
предхождаща подаването на заявлението или от 11.10.2012 г. до 09.12.2012 г. В съответствие 
с посоченото по-горе, осредненият курс на щатския долар по данни на БНБ е в размер на 
1,51560 лв., т.е. намаление с 3,39%, спрямо утвърдения за предходния ценови период. 

Съгласно чл. 17, ал. 5 от НРЦПГ Общественият доставчик формира количествата 
природен газ за доставка, съобразно принципа за най-ниски разходи при образуване на цената 
на природния газ на входа на газопреносната мрежа. 

След извършен преглед на представената от „Булгаргаз” ЕАД информация и анализ на 
наличните данни за потреблението за предходни периоди и условията на реализация, 
работната група счита, прогнозираните от дружеството количества природен газ за 
реализация са в съответствие със заявените количества природен газ от клиентите на 
дружеството. 

Цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа за 1000 нм3 е изчислена като 
разходите за закупуване на природен газ са разделени на предвидените за закупуване 
количества природен газ за І–во тримесечие на 2013 г.: 
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Съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредба за регулирането на цените на природния газ и приетите 
от ДКЕВР Указания с Протоколно решение № 168/30.12.2009 г. и изменени с Протоколно 
решение № 124/30.08.2010 г., е изчислена надценка върху цената. 

Към така определената цена се добавя 19,73 лв./1000 нм3 (цена за пренос на природен газ 
през газопреносната мрежа). 

Към тази цена се добавя 7,58 лв./1000 нм3 за покриване на посочения и искан от 
дружеството в заявлението недовзет приход. 

Предвид всички изчисления, цената на природния газ при продажба от Обществения 
доставчик на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа е 
в размер на 656,47лв./1000 нм3 (без акциз и ДДС). 

Намалението на цената на природния газ при продажба от Обществения доставчик на 
клиенти за І–то тримесечие на 2013 г. спрямо ІV–то тримесечие на 2012 г., е в размер на 71,89 
лв./1000 нм3 или с 9,87%. 

Съгласно чл. 21 от НРЦПГ цените, по които Общественият доставчик продава природен 
газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, както и 
цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, следва да бъдат 
изменени в съответствие с промяната на цената на природния газ на входа на газопреносната 
мрежа. Цените за продажба на природен газ от крайните снабдители са образувани с 
действащите цени за разпределение и снабдяване на природен газ по газоразпределителните 
мрежи, собственост на съответните дружества. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 30, ал. 1, т. 7 и т. 8 и 

ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 17, чл. 21 и чл. 26в от Наредба за регулиране на 
цените на природния газ, работната група предлага Комисията да утвърди следните 
цени на природния газ за I–во тримесечие на 2013 г.: 

 
1. Пределна цена на природния газ при продажба от Обществения доставчик на 

крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа в размер 
на 

656,47 лв./1000 нм3 (70,56 лв./MWh) без акциз и ДДС 
 

2. Пределна цена на природния газ при продажба от Обществения доставчик на 
клиенти, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” 
ЕАД, в размер на 

 
664,19 лв./1000 нм3 (71,39 лв./MWh) без акциз и ДДС 

 
Във връзка с гореизложеното, предлагаме на основание чл. 40, ал. 6 от 

Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и 
на нейната администрация, Комисията да разгледа настоящия доклад и да насрочи 
открито заседание, на което да бъдат поканени представители на заявителя. 
 

 
 
 


	ДО
	Уважаеми гОСПОДИН председател,


