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ДО 

Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 

 

 

 

ДОКЛАД 
 

от 

 

Дирекция „Регулиране и контрол – Природен газ” 

Дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит” и 

Дирекция „Правна” 

 

 

Относно: Подадено заявление с вх. № Е-15-20-8/08.03.2012 г. от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения 

доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към 

газопреносната мрежа за ІІ
-ро

 тримесечие на 2012 г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 

В изпълнение на заповед № З-Е-45/12.03.2012 г., работната група разгледа подаденото 

заявление с вх. № Е-15-20-8/08.03.2012 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на 

природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към 

газопреносната мрежа за IІ
–ро

 тримесечие на 2012 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. 4 от Закона за енергетиката цените на природния газ, предоставен от 

енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от ДКЕВР 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-15-20-5/03.02.2012 г. на ДКЕВР от „Булгаргаз” ЕАД е изискана 

необходимата информация във връзка с образуването на цената на входа на газопреносната 

мрежа за ІІ
–ро

 тримесечие на 2012 г. 

С писмо с вх. № Е-15-20-8/08.03.2012 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 IІ
–ро

 тримесечие на 2012 г., цени на алтернативните горива (Справка №2), 

осреднен валутен курс на USD към BGN за периода 07.02. – 07.03.2012 г. (Справка № 3); 

(Справка № 4) за заявените и реализирани количества природен газ за периода м. Декември 2011 

г. – м. Февруари 2012 г.; (Справка № 5) за получени количества природен газ по направления за 

периода 01.12.2011 г. – 29.02.2012 г. и прогнозни данни за м. Март 2012 г.; (Справка № 6) за 

измерени количества природен газ за дейността пренос по месеци за периода 01.12.2011 г. – 

29.02.2012 г. и прогнозни данни за м. Март 2012 г.; (Справка № 7) с данни за периода 01.12.2011 

г. – 29.02.2012 г. и прогнозни данни за м. Март 2012 г. за количества и приходи от продажби на 

природен газ по дейности; (Справка № 8) за разходи по дейности за м. Декември, м. Януари и 

прогнозни данни за месеците Февруари 2012 г. и Март 2012 г.; (Справка № 9) за капитал и 

капиталова структура; аналитична оборотна ведомост за количествата и стойността на природния 
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газ, съхраняван в ПГХ Чирен към края на ІV
-то

 тримесечие на 2011 г. и към края на I
–во

 

тримесечие на 2012 г.; справка за заявени от потребителите количества природен газ за IІ
–ро

 

тримесечие на 2012 г.; график за добив на природен газ по месеци през периода м. Януари 2012 г. 

– м. Март 2012 г.; график за нагнетяване на природен газ за периода м. Април 2012 г. – м. 

Септември 2012 г.; документи, удостоверяващи цените на алтернативните на природния газ 

горива за последния деветмесечен период; копия от постъпили фактури за закупен природен газ 

за месеците Януари и Февруари 2012 г.; копия от фактури за заплащане за месеците Януари и 

Февруари 2012 г. на такса за транспортиране на природен газ през Румъния; заверени копия от 

първични счетоводни документи, удостоверяващи закупуването на чуждестранна валута от 

“Булгаргаз” ЕАД, предназначена за заплащане на доставките на природен газ от външни 

доставчици и транзитните такси за транспортирането на природен газ през територията на 

съседни на Република България държави до входа на газопреносната мрежа за Януари и 

Февруари 2012 г.; заверени копия от извлечения от разплащателни сметки в чуждестранна валута 

от 50 група от Националния сметкоплан (сметка 504), включително заверени копия от извлечения 

за получени преводи в чуждестранна валута и платени такси за месеците Януари и Февруари 

2012 г.; заверени копия на извлечения от депозитни сметки на “Булгаргаз” ЕАД за месеците 

Януари и Февруари 2012 г.; справка за прогнозния размер на недовзет/надвзет приход за І
-во

 

тримесечие на 2012 г., изчислен в съответствие с чл. 17, ал. 8 от Наредбата за регулиране на 

цените на природния газ; платежно нареждане за банково плащане на такса за утвърждаване на 

цена на природен газ.  

Дружеството е представило и доказателства за изпълнението на изискванията на 

разпоредбата на чл.36а от Закона за енергетиката, по силата на която в едномесечен срок преди 

подаване в Комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на 

действащи цени Общественият доставчик и обществените снабдители/крайните снабдители 

оповестяват в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови 

цени или за изменение на действащите цени. 

 

С подаденото заявление „Булгаргаз” ЕАД предлага за утвърждаване цената за IІ
–ро

 

тримесечие на 2012 г. при продажбата от дружеството на потребители, присъединени към 

газопреносната мрежа да е в размер на 780,06 лв./1000 нм
3 

без ДДС, с включена надценка в 

размер на 2%, т.е. увеличение, спрямо действащата цена с 25,78%, като дружеството иска 

Комисията да коригира предложената по-горе цена с недовзет/надвзет приход за предходни 

ценови периоди в съответствие с чл. 17 ал. 8 и ал. 9 от Наредбата за регулиране на цените на 

природния газ (НРЦПГ). С оглед извършването на корекцията “Булгаргаз” ЕАД е представил 

информация. 

Съгласно чл.17, ал.8 от НРЦПГ при утвърждаване на периодичните изменения на цените 

при продажба на природен газ от Обществения доставчик на крайните снабдители и на 

потребители, присъединени към газопреносната мрежа, същите 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 представило отчетни данни за м. Януари и м. Февруари от І
-во

 тримесечие на 2012 

г. и прогнозни такива за месец Март на 2012 г. 

 

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 07.02. – 07.03.2012 г. е 1,47728.  

 

Анализ на данните от подаденото заявление за IІ
–ро

 тримесечие на 2012 г.: 

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

констатира, че цената на входа на газопреносната мрежа за ІІ
–ро

 тримесечие на 2012 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 увеличават с 1,96%; 

 За мазут със съдържание на сяра 3,5% се увеличават с 2,17%; 

 За газьола със съдържание на сяра 0,2 % се увеличават с 0,44%. 

 

2. Цените на природния газ по договорите за внос и местен добив се изменят както следва: 

 Увеличават се с 1,63% по договора с Доставчик 1; 

 Увеличават се с 1,78% по договора с Доставчик 2; 

 Увеличават се с 1,64% по договора с Доставчик 3; 

 Увеличават се с 0,12%  по договор с Доставчик 4; 

 Увеличават се с 14,14%  по договор с Доставчик 5. 

 

3. Количествата, заявени от „Булгаргаз” ЕАД по контрагенти са както следва: 

 Остават непроменени по договора с Доставчик 1; 

 Увеличават се с 24,35% по договора с Доставчик 2; 

 Намаляват с 46,15% по договора с Доставчик 3; 

 Остават непроменени по договор с Доставчик 4; 

 Намаляват с 14,81% по договор с Доставчик 5. 

 

 4. Общественият доставчик е предложил за утвърждаване от Комисията валутен курс на 

лева към щатския долар за период 30 дни от 07.02. – 07.03.2012 г., който е 1,47728. Същият, 

съпоставен с утвърдения от ДКЕВР валутен курс на лева към щатския долар за предходния 

ценови период отчита увеличение от 1,45150 лв. на 1,47728 лв. за един щатски долар, т.е. с 1,78 

%.   

При наблюдаваната динамика на курса на щатския долар спрямо лева за 2012 г., 

работната група счита, че за целите на ценообразуването през настоящия период на изменение на 

цената, оценката на курса на щатския долар към лева за периода от 30 дни до датата, 

предхождаща подаването на заявлението е икономически обоснована.  

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. 

Въз основа на гореизложеното, работната група счита, че от предложените за закупуване 

количества природен газ от външни доставчици от “Булгаргаз” ЕАД може да се намалят от 

външния доставчик с най-високи цени.  

Цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа за 1000 нм
3
 е изчислена като 

разходите за закупуване на природен газ са разделени на предвидените общи количества 

природен газ за ІІ
–ро

 тримесечие на 2012 г.: 
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 нм
3
 (цена за пренос на природен газ 

през газопреносната мрежа): 

Предвид всички изчисления, цената на природния газ при продажба от Обществения 

доставчик на крайните снабдители и на потребителите, присъединени към газопреносната мрежа 

е в размер на 699,10 лв./1000 нм
3
 (без ДДС).  

Увеличението на цената на природния газ при продажба от Обществения доставчик на 

потребители за ІІ
–ро

 тримесечие на 2012 г. спрямо І
–во

 тримесечие на 2012 г., е в размер на 78,94 

лв./ 1000 нм
3 
или с 12,73%. 

 

Съгласно чл. 21 от НРЦПГ цените, по които Общественият доставчик продава природен газ 

на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа, както и 

цените, по които крайните снабдители продават природен газ на потребители, следва да бъдат 
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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 пренос и снабдяване на природен газ по газоразпределителните мрежи, собственост на 

съответните дружества. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, т. 5, т. 5а и т. 6а от Закона за 

енергетиката, чл. 17 от Наредба за регулиране на цените на природния газ, във връзка с чл. 

21, т. 6 и т. 13 от Закона за енергетиката и чл. 26в от Наредба за регулиране на цените на 

природния газ, работната група предлага Комисията да утвърди следните цени на 

природния газ за IІ
–ро

 тримесечие на 2012 г.: 

 

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

на крайните снабдители и на потребителите, присъединени към газопреносната мрежа в 

размер на  

 

699,10 лв./1000 нм
3
 (75,14 лв./MWh) без ДДС 

 

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

потребители, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” 

ЕАД, в размер на  

 

706,82 лв./1000 нм
3
 (75,97 лв./MWh) без ДДС 

 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагаме ДКЕВР да разгледа настоящия доклад и да 

насрочи открито заседание, на което да бъдат поканени представители на заявителя. 
       

 

 

 


