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ДО 

Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР 
 

 

ДОКЛАД 
 

от 

 

Дирекция „Газоснабдяване” 

Дирекция „Икономически анализи и работа с потребителите” 

и 

Дирекция „Правна” 

 

 

Относно: Подадено заявление с вх. № Е-15-20-20/09.09.2011 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 ІV
-то

 тримесечие на 2011 г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 

В изпълнение на заповед № З-Е-133/12.09.2011 г., работната група разгледа подаденото 

заявление с вх. № Е-15-20-20/09.09.2011 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена на 

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

газопреносната мрежа за IV
–то

 тримесечие на 2011 г., в съответствие с тримесечното изменение 

на условията на търговските договори, по които Обществения 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. Комисията 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-15-20-18/01.08.2011 г. на ДКЕВР от „Булгаргаз” ЕАД е изискана 

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

мрежа за ІV
–то

 тримесечие на 2011 г. 

С писмо с вх. № Е-15-20-20/09.09.2011 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 ІV
–то

 тримесечие на 2011 г., цени на алтернативните горива (Справка №2), 

осреднен валутен курс на USD към BGN за периода 10.08. – 08.09.2011 г. (Справка №3); (Справка 

№4) за заявените и реализирани количества природен газ за периода м. Юни 2011 г. – м. Август 

2011 г. и прогнозни данни за м. Септември 2011 г.; (Справка №5) за получени количества 

природен газ по направления за периода 01.06.2011 г. – 31.08.2011 г. и прогнозни данни за м. 

Септември 2011 г.; (Справка №6) за измерени количества природен газ за дейността пренос по 

месеци за периода 01.06.2011 г. – 31.08.2011 г. и прогнозни данни за м. Септември 2011 г.; 

(Справка №7) с данни за периода 01.06.2011 г. – 31.08.2011 г. и прогнозни данни за м. Септември 

2011 г. за количества и приходи от продажби на природен газ по дейности; (Справка №8) за 

разходи по дейности за м. Юни – м. Август 2011 г. и прогнозни данни за м. Септември 2011 г.; 

(Справка №9) за капитал и капиталова структура; аналитична оборотна ведомост за количествата 

и стойността на природния газ, съхраняван в ПГХ Чирен 01.01.2011 г. – 30.09.2011 г.; справка за 



 -2- 

заявени от потребителите количества природен газ за ІV
–то

 тримесечие на 2011 г.; копия от 

постъпили фактури за закупен природен газ за ІІІ
-то

 тримесечие на 2011 г.; платежно нареждане 

за банково плащане на такса за утвърждаване на цена на природен газ.  

С писмо с изх. № Е-15-20-20/13.09.2011 г. на ДКЕВР от „Булгаргаз” ЕАД е изискана 

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

мрежа за ІV
–то

 тримесечие на 2011 г. С писмо с вх. № Е-15-20-20/15.09.2011 г. дружеството е 

представило изисканата информация. 

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 IV
–то

 

тримесечие на 2011 г. при продажбата от дружеството на потребители, присъединени към 

газопреносната мрежа да е в размер на 634,44 лв./1000 нм
3 

без ДДС, с включена надценка в 

размер на 2%, т.е. увеличение, спрямо действащата цена с 13,86%.  

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 10.08.2011 г. - 08.09.2011 г. е 1,36511.  

 

Анализ на данните от подаденото заявление за IV
–то

 тримесечие на 2011 г.: 

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

констатира, че цената на входа на газопреносната мрежа за ІV
–то

 тримесечие на 2011 г., 

предложена от „Булгаргаз” ЕАД е образувана при отчитане на следното: 

 

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 10,80%; 

 За мазут със съдържание на сяра 3,5% се увеличават с 10%; 

 За газьола със съдържание на сяра 0,2% се увеличават с 8,40%. 

 

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

 Увеличават се с 10% по договора с Доставчик 1; 

 Увеличават се с 25% по договора с Доставчик 2; 

 Увеличават се с 10%  по договора с Доставчик 3. 

 

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

 Увеличават се с 200% по договора с Доставчик 1; 

 Увеличават се с 22% по договора с Доставчик 2; 

 Увеличават се със 150% по договора с Доставчик 3. 

 

 Общественият доставчик е предложил за утвърждаване от Комисията  валутен курс на лева 

към щатския долар за период 30 дни до датата, предхождаща подаването на заявлението. При 

наблюдаваната динамика на курса на щатския долар спрямо лева за 2011 г., работната група 

счита, че за целите на ценообразуването през настоящия период на изменение на цената, 

оценката на курса на щатския долар към лева 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. 
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След извършен анализ на предоставените от “Булгаргаз” ЕАД данни и анализ на наличните  

данни за потреблението за предходни периоди и условията на реализация, работната група счита, 

че прогнозираните от дружеството количества природен газ за реализация са завишени.  

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

от външни доставчици от „Булгаргаз” ЕАД може да се намалят от външния доставчик с най-

висока цена. 
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 за закупуване количества 

природен газ за ІV
–то

 тримесечие на 2011 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 605,15 лв./1000 нм
3
 (без ДДС).  

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

потребители за ІV
–то

 тримесечие на 2011 г. спрямо ІІІ
–то

 тримесечие на 2011 г., е в размер на 47,93 

лв./1000 нм
3
 или с 8,60%. 

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. Юли и м. Август от трето тримесечие на 2011 г. 

и прогнозни такива за м. Септември на 2011 г. За точното изчисляване на размера на 

недовзетия/надвзет приход, следва да бъдат предоставени допълнителни отчетни данни. До 

настоящия момент м. Септември не е изтекъл и съответно данните за предходното ІІІ–то 

тримесечие на 2011 г. са все още прогнозни. Следователно, до момента не е изпълнен 

фактическият състав на чл. 17, ал. 8 от НРЦПГ и няма правна възможност да се извърши 

корекция на цените с недовзет/надвзет приход. В допълнение, Комисията преценява 

възможността за извършване на корекция за недовзет/надвзет приход при условията на чл. 17, 

ал.9 във връзка с ал.8 от НРЦПГ, в случаите, когато за осигуряване на баланс между интересите 

на потребителите и енергийните предприятия и между различните категории енергийни 

предприятия, необходимото периодично изменение на цените е наложило запазване на 

действащите цени за предходен ценови период и съответно разсрочване на необходимото 

изменение за следващите два периода. 

Във връзка с преценката на необходимостта от корекция с недовзет/надвзет приход, 

свързана с анализ и оценка на всички отчетни данни за трето тримесечие на 2011 г, работната 

група предлага в настоящия ценови период да не се отчита изисканата корекция . 
 

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 

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

природния газ за IV
–то

 тримесечие на 2011 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  

 

605,15 лв./1000 нм
3
 (65,04 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  

 

612,87 лв./1000 нм
3
 (65,87 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. 


