
  

ПРОЕКТ 
 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за 

регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г., в сила от 

5.04.2013 г., доп., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от 28.02.2014 г.; изм. с Решение № 15465 

от 18.12.2014 г. на ВАС на РБ - бр. 65 от 25.08.2015 г., в сила от 25.08.2015 г.; изм. и доп., 

бр. 94 от 4.12.2015 г., в сила от 4.12.2015 г., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г., 

доп., бр. 52 от 22.06.2018 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) 
 

 

 § 1. Член 2, т. 1 се изменя така: 

 „1. по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители 

на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на 

топлинна енергия;“.  

 

 § 2. В чл. 11а, ал. 3 се създава изречение второ със следното съдържание: 

„За енергийно предприятие, което има издадена лицензия за дейността „обществена 

доставка на природен газ“, прогнозните количества природен газ се формират въз основа на 

заявените количества от крайните снабдители и от лицата, на които е издадена лицензия за 

производство и пренос на топлинна енергия, количествата природен газ за продажба по чл. 

176а, ал. 1 от ЗЕ и количествата по двустранните му договори.“. 

 

§ 3. В чл. 13 се създава нова ал. 5 със следното съдържание: 

„(5) Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала чрез модела за оценка 

на капиталовите активи и въз основа на данни, публикувани на официалната интернет 

страница на Aswath Damodaran – Stern School of Business и на Българската народна банка 

(БНБ) - отраслов безлостов коефициент β за страните от Европа; обща пазарна рискова 

премия за Р България, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари и 

премията за специфичния за държавата риск; безрискова норма на възвръщаемост, при 

използване на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на конвергенция, като 

средна стойност за 12-месечен предходен период по данни на БНБ.“. 

§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 1, изречение първо се изменя така:  

„Цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните 

снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна 

енергия, се образуват въз основа на техните последно заявени прогнозни количества 

природен газ в енергийни единици и разходите за доставката им от внос за вътрешния пазар, 

от местни добивни предприятия, от запаси природен газ, и компонента за дейността 

„обществена доставка“.“ ; 

2. Алинея 4 се изменя така:  

„(4) Общественият доставчик прогнозира количествата природен газ за доставка за 

следващия период в енергийни единици въз основа на последно заявените прогнозни 

количества природен газ за доставка от крайните снабдители и от лицата, на които е 

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.“; 

3. В ал. 7 се създава изречение второ със следното съдържание:  
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„При наличие на общи разходи за обществена доставка на природен газ, за 

изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ и за доставка на природен газ 

по двустранни договори, тези разходи се разпределят пропорционално на количествата 

природен газ към съответната дейност.“. 

 

§ 5. Член 21, ал. 2, изрeчение първо се изменя така:  

„Цените по чл. 19 се изменят в съответствие с промяната на цените по чл. 17, ал. 1.“.  

 

§ 6. В чл. 35 изразът „в съответствие с промяната на цената на вход на газопреносните 

мрежи“ се заличава. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  

РЕГУЛИРАНЕ 
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