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П Р О Т О К О Л 

 

№ 144 

 
София, 15.08.2018 година 

 

 

Днес, 15.08.2018 г. от 11:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право на 

глас).  

 

 На заседанието присъстваха Р. Тахир – за директор на дирекция „Природен газ“, Р. 

Кишкин – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и експерти 

на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-694 от 01.08.2018 г. относно: проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за обособена територия 

„Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ 

ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за 

територията на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, 

Дулово, Главиница и Ситово. 

Работна група: Ремзия Тахир, Ромен Кишкин, Мариана Сиркова,  

Милен Димитров, Росица Тодорова, Диана Николкова, 

Боян Наумов, Ралица Караконова 
 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-710/10.08.2018 г. и проект на решение относно: заявление 

от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на 

природния газ за балансиране за газова година 2018/2019. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Веселин Тодоров, 

 Сирма Денчева, Любослава Джоргова, Ваня Василева 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за обособена 
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територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; 

„Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз 

България“ ЕАД за територията на община Габрово и територията на общините 

Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Р. Тодорова. Със заповед на Председателя на КЕВР е възложено на 

работна група в периода от 03.07.2018 г. до 03.08.2018 г. да извърши проверка по 

документи на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове, в т.ч. 

планирани и отчетени инвестиции от газоразпределителни дружества „Аресгаз” ЕАД за 

обособена територия „Запад“ и територията на общини Сопот и Хисаря, „Карловогаз“ 

ООД за територията на община Карлово, „Овергаз Мрежи“ АД за територията на 

Столична община и община Божурище, както и за териториите Запад, Изток, Север и Юг, 

„Севлиевогаз - 2000“ АД за територията на община Севлиево и „Ситигаз България“ ЕАД 

за територията на община Габрово и териториита на Силистра, Алфатар, Тутракан, 

Дулово, Главиница и Ситово, да състави констативни протоколи и да изготви доклад за 

резултатите от проверката. Проверката е извършена по документи и обхваща 

изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове за 2017 г. - изградена мрежа, 

направени инвестиции, годишна консумация на природен газ и брой присъединени 

клиенти. 

В изпълнение на заповедта са съпоставени показателите в одобрените бизнес 

планове за 2017 г. с годишните доклади за дейността за 2017 г. на цитираните дружества. 

Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Аресгаз” ЕАД за обособена територия 

„Запад“ е 119,9%. Изпълнението на годишната консумация на природен газ за стопански 

клиенти е 76,6%, а за битови - 132,8%. За територията на общини Сопот и Хисаря 

изпълнението на инвестициите за годишната консумация е 0%, тъй като и в двете общини 

все още няма изградена газоразпределителна мрежа. 

Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Карловогаз” ООД за територията на 

община Карлово е 20,1%. Изпълнението на годишната консумация на природен газ за 

стопански клиенти е 47,9%, а за битови - 47,7%. 

Изпълнението на инвестициите на „Овергаз Мрежи“ АД за петте лицензионни 

територии е между 38,3% и 213,4%. Годишната консумация на природен газ за стопански 

и битови клиенти на „Овергаз Мрежи“ АД е разделена на разпределени и снабдени 

количества природен газ. За разпределените количества изпълнението за стопански 

клиенти е между 89,8% и 130,7%, а за битови между 93,8% и 120,4%. За снабдените 

количества изпълнението за стопански клиенти е между 91% и 112,2%, а за битовите 

клиенти процентното изпълнение съвпада с това на разпределените количества. 

Разликата между разпределените и снабдените количества природен газ в отчетите 

за стопански клиенти се дължи основно на две причини. Първо, клиенти, които използват 

само услугата разпределение на природен газ, т.е. имат доставчик различен от „Овергаз 

Мрежи“ АД. Второ, съгласно спецификата на договорите за разпределение и снабдяване, 

които се подписват със стопанските клиенти на дружеството, е възможно да бъде 

предплатен пренос на природен газ, а реалното снабдяване да се извърши през следващата 

година. 

Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Севлиевогаз - 2000“ АД за 

територията на община Севлиево е 506,1%. Годишната консумация на природен газ за 

стопански и битови клиенти също е разделена на разпределени и снабдени количества 

природен газ. За разпределените количества изпълнението за стопанските клиенти е 

379,5%, а за битовите е 134,9%. За снабдените количества изпълнението за стопански 

клиенти е 107,5%, а за битовите процентното изпълнение съвпада с това за 

разпределените количества. 

Причините за разликата между разпределените и снабдените количества природен 

газ са идентични с посочените за „Овергаз Мрежи“ АД.  
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Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Ситигаз България“ ЕАД е следното: 

За територията на община Габрово – 148,2%. За територията на общини Силистра, 

Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово е 59,4%. Изпълнението на годишната 

консумация на природен газ за стопански и битови клиенти е съответно 33,2% и 32,2% за 

територията на община Габрово и 38% и 14% за територията на Силистра и останалите 

пет общини. 

С всички дружества, включени в проверката, са подписани констативни протоколи. 

Само Констативният протокол на „Овергаз Мрежи“ АД е подписан с особено мнение, 

което е приложение към настоящия доклад. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, работната група 

предлага на Комисията да вземе решение, с което да приеме доклада на работната група 

относно проверката на петте газоразпределителни дружества, която е извършена съгласно 

Заповед № З-Е-97 от 03.07.2018 г. на Председателя на КЕВР. 

И. Н. Иванов даде думата за изказвания. 

А. Йорданов помоли работната група да отрази съдържанието на Особеното мнение 

на „Овергаз Мрежи“ АД както за протокола, така и за да се запознае Комисията в детайли 

с него. 

М. Сиркова обясни, че когато протоколът е бил подписан, дружеството е внесло 

Особено мнение, а в допълнение са внесли разширен вариант. Сиркова ще докладва 

съкратения вариант, в който исканията се състоят в три точки. Първо, „Овергаз Мрежи“ 

АД претендира, че Констативният протокол не отразява обективно обстоятелствата, тъй 

като разглежда изпълнението на бизнес плана на дружеството на ниво лицензионна 

територия. „Овергаз Мрежи“ АД има 5 лицензионни територии, а има единни цени. 

Считат, че данните в протокола следва да бъдат отчетени на ниво дружество, а не на ниво 

лицензионна територия. Второ, проверката обхваща цялата 2017 г., а бизнес планът е 

приет на 14.03.2017 г., т.е. цени, които следва да бъдат част от бизнес плана, са в сила от 

01.09.2017 г. Тоест планът няма как да се изпълнява с цени, действащи в рамките само на 

4 месеца. До 31 август (до момента на влизане на цените) „Овергаз Мрежи“ АД е 

изпълнявало бизнес плана с цени от 2012 г. за териториите Север и Столична община, и с 

цени от 2015 г. за лицензионни територии Изток, Запад и Юг. Третата забележка е, че 

бизнес планът е съвкупност от инвестиционни задължения, които дружеството поема да 

изпълнява срещу определени приходи, които са в пряка зависимост от продажби и цени за 

разпределение и снабдяване за период от 5 години, какъвто е срокът на бизнес плана. Чрез 

него се определят резултати, които трябва да бъдат изпълнени до края на периода. Поради 

това междинните резултати (изготвени само на годишна база) следва да се вземат предвид 

най-вече за преценка на необходимостта от коригиращи действия, които дружеството да 

предприеме. Но те в никакъв случай не са определящи за окончателно изпълнение на 

бизнес плана. Ето защо показателите, по които се извършва проверката за изпълнението 

на дружеството, трябва да отразява данните с натрупване за целия период. Това е 

основната теза на „Овергаз Мрежи“ АД. 

А. Йорданов каза, че именно с тази цел е помолил да бъде съобщено Особеното 

мнение. По първото възражение на „Овергаз Мрежи“ АД Йорданов отбеляза, че бизнес 

плановете са утвърдени по лицензионни територии, независимо от действието на единна 

цена. Контролът по изпълнение на бизнес плановете следва да се осъществи именно по 

лицензионни територии. Йорданов няма да коментира втория въпрос, свързан с 

действието на цените през трите месеца на 2017 г. Така или иначе със съответния бизнес 

план дружеството е приело за календарната 2017 г. да направи следните инвестиции. 

Предвид и самата процедура по утвърждаване на цени, следвало е още в началото да имат 

предвид при планирането, че тези инвестиции, които се ангажират да направят през 2017 

г., ще трябва да ги направят през трите месеца на действие на цените. Другият въпрос - 

защо са снабдявали и разпределяли по цени от 2012 г. до 2015 г., Йорданов въобще няма 
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да коментира. На последно място А. Йорданов счита, че опитът на „Овергаз Мрежи“ АД 

да тълкува нормативната уредба и да подсказва на регулатора какво следва и какво не 

следва да прави с данните от проверката, е меко казано неуместен. 

И. Н. Иванов каза, че работната група само отразява Особеното мнение и попита не 

е ли редно след Особеното мнение на „Овергаз Мрежи“ АД да се направи коментар, така 

както сега е направил А. Йорданов. В доклада е казано, че Констативният протокол е 

подписан с особено мнение, което е описано, и се приключва. Казано е само, че е 

предоставено и допълнително становище, което работната група прилага. За този, който 

чете доклада, по нищо не личи какво е становището на работната група, която извършва 

проверката. Това председателят не намира за нормално. И. Н. Иванов попита работната 

група къде е нейното становище. Става така, че по време на заседанието член на 

Комисията изразява становище по Особеното мнение, а от страна на работната група е 

мълчание. 

И. Н. Иванов каза, че е склонен да гласува за протоколно решение за приемане на 

доклада по проверката, но при повторно такова нарушение (защото е нарушение в доклада 

да не се отрази становището на работната група по Особеното мнение на проверяваното 

дружество) председателят ще гласува против. В работната група има хора с достатъчен 

опит и И. Н. Иванов е учуден как е допуснато да не се изрази становище по Особеното 

мнение на проверяваното дружество. 

 

Без микрофон от залата. 

 

И. Н. Иванов каза, че не знае в момента, когато се гласува протоколното решение, 

дали има процедура за това. 

А. Йорданов каза, че Комисията може да върне доклада с указание същият да се 

допълни със становището на работната група по Особеното мнение, изразено в момента 

на съставяне на Констативния протокол, и това, което е постъпило допълнително 

(вероятно в тридневния установен срок). 

И. Н. Иванов каза, че приема предложението. Следващото разглеждане на 

допълнения доклад зависи от кворума на Комисията. Приема направеното предложение 

предвид това, че не трябва да се допуска Особеното мнение да е отразено чисто формално. 

И. Н. Иванов обобщи, че предложението на А. Йорданов, което подкрепя, е 

докладът да бъде върнат на работната група със задължително указание да изрази позиция 

по отношение на Особеното мнение от „Овергаз Мрежи“ АД. Това трябва да бъде 

направено в стр. 9 от доклада. Докладът ще бъде разгледан при първа възможност. 

Председателят даде тридневен срок за изпълнение на указанието. 

И. Н. Иванов подложи на гласуване направеното предложение. 

 

Предвид гореизложеното, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Връща доклад относно проверка на изпълнението на показателите на одобрените 

бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за обособена територия „Запад“, територията на община 

Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; 

„Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Габрово и 

територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово. 

2. В тридневен срок работната група да изрази в доклада становище по 

постъпилото Особено мнение на „Овергаз Мрежи“ АД относно Констативния протокол от 

извършената проверка. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев. 
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Решението е взето с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов 

- за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за), от които три гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно заявление от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на 

природния газ за балансиране за газова година 2018/2019. 

 

Административното производство е образувано въз основа на постъпило в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-

45-37 от 02.08.2018 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, с предложение за утвърждаване на: 

разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 

01.10.2018 - 30.09.2019 г., размер на толеранса и размер на малката корекция. Заявлението 

е подадено на основание чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от Методиката за определяне на дневна такса 

за дисбаланс (обн., ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г., Методиката). 

Със Заповед № З-Е-113 от 06.08.2018 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група, която да извърши преглед и анализ на подаденото заявление и 

приложените към него документи с оглед преценка на неговата обоснованост и 

съответствие с изискванията на Методиката. 

С писмо с изх. № Е-15-45-37 от 07.08.2018 г. e изискано „Булгартрансгаз“ ЕАД да 

представи: справка за отчетни количества сумарен търговски дисбаланс по месеци за 

периода 01.10.2017 г. – 30.06.2018 г.; справка за прогнозни количества природен газ за 

пренос за газова година 2018/2019 г.; информация за финансовото салдо за дейността 

балансиране, натрупано в сметката за неутралност до 30.06.2018 г. и прогноза за 

финансовото салдо до края на настоящата газова година; информация за дисбаланса в 

рамките на толеранса и извън толеранса, съответно за прилагането на малката корекция, 

до 30.06.2018 г. 

С писмо с вх. № Е-15-45-37 от 09.08.2018 г. дружеството е представило изисканата 

информация.  

След преглед и анализ на постъпилото заявление и приложените към него 

данни и документи, се установи следното: 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-214-09 от 29.11.2006 г. за 

дейността „пренос на природен газ“ по газопреносната мрежа за транзитен пренос, 

лицензия № Л-214-06 от 29.11.2009 г. за дейността „пренос на природен газ“ по 

националната газопреносна мрежа и лицензия № Л-214-10 от 29.11.2006 г. за дейността 

„съхранение на природен газ“ за територията на Република България. 

С Решение № Ц-23 от 29.09.2017 г. КЕВР е утвърдила, считано от 01.10.2017 г., 

разходна компонента на цената на природния газ за балансиране на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

в размер на 0,78 лв./MWh. 

Със заявление с вх. № Е-15-45-37 от 02.08.2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

предложило за утвърждаване: 

Разходна компонента на цената на природния газ за газовата година 01.10.2018-

30.09.2019 г. в размер на 1,52 лв./MWh.  

Размер на приложимия толеранс 3% за периода 01.10.2018-14.04.2019 г. и отпадане 

на толеранса (размер 0%) от 15.04.2019 г.; 

Размер на приложимата малка корекция - 8%. 

Към заявлението е приложен препис-извлечение от Протокол УС № 289 от 

01.08.2018 г. от заседание на Управителния съвет (УС) на дружеството, видно от който са 

взети решения, както следва: На основание чл. 24, ал. 1 от Методиката УС е определил: 

размер на толеранса за газовата година 01.10.2018 – 30.09.2019 г. от 3% и размер на 



 6 

малката корекция за тази газова година от 8% върху определената в съответствие с чл. 12 

от Методиката цена на природния газ за балансиране. УС е приел проект на заявление за 

утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за 

газовата година 01.10.2018 – 30.09.2019 г., като на изпълнителния директор на 

дружеството е възложено да внесе в Комисията заявлението.  

Към заявлението са приложени: справки и цифров модел за образуване на 

разходната компонента на цената на природния газ за балансиране; обосновка на 

предложената норма на възвращаемост на капитала; обосновка на параметрите, 

формиращи разходната компонента на цената на природния газ за балансиране в 

конфиденциален и неконфиденциален вариант; обосновка на предложените за 

утвърждаване размери на приложимите толеранс и малка корекция и документ за платена 

такса за разглеждане на заявлението. „Булгартрансгаз“ ЕАД пояснява, че в заявлението и 

справките към него количествата дисбаланс и количествата природен газ са посочени в 

енергийни единици MWh. Предвид политиката на дружеството за отчитане на 

количествата природен газ, в заявлението и обосновките към него  не е посочена стойност 

на калоричността на природния газ с оглед преизчисляване обемни единици към 

енергийни единици природен газ.  

На основание чл. 188 и чл. 189 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за 

търговия с природен газ и Правилата за балансиране на пазара на природен газ операторът 

на газопреносна мрежа има функциите на балансьор и организира балансирането на 

пазара на природен газ. Балансьорът сключва сделки за покупка и продажба на природен 

газ за балансиране с ползвателите на мрежата по цени, определени по Методиката. 

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Методиката, балансьорът определя необходими годишни 

приходи за дейността балансиране по реда на тази методика, сумата за 

освобождаване/компенсиране от сметката за неутралност при балансиране, размера на 

толеранса в проценти и размера на малката корекция в проценти. На основание чл. 24, ал. 

2 и ал. 3 от Методиката, балансьорът изчислява разходната компонента на цената на 

природния газ за балансиране и предлага нейната стойност за утвърждаване от КЕВР. По 

силата на чл. 24, ал. 4 от Методиката в срок не по-кратък от 55 дни преди началото на 

всяка газова година балансьорът внася в КЕВР предложението със заявление, към което 

прилага писмена обосновка и доказателства за отделните разходи и за връзката им с 

изпълнението на дейността балансиране, както и други данни, които балансьорът счита за 

необходимо да представи в подкрепа на подаденото заявление или такива, изискани от 

КЕВР.  

I. Разходна компонента на цената на природния газ за балансиране 
Съгласно чл. 12 от Методиката, цената на природния газ за балансиране 

представлява сбор на референтната цена на природния газ и разходната компонента на 

цената на природния газ за балансиране. Разходната компонента на дневната такса 

дисбаланс се определя съгласно формулата, съдържаща се в чл. 13 от Методиката, въз 

основа на необходими годишни приходи за дейността балансиране, годишно прехвърлена 

сума от сметката за неутралност при балансиране и очакван сумарен годишен дисбаланс, 

общо за всички балансови зони. 

Необходимите годишни приходи се изчисляват съгласно формулата по чл. 14 от 

Методиката, въз основа на прогнозни оперативни годишни разходи за дейността 

балансиране на природен газ за годината на определяне; разходи за амортизация на 

активите, с които се извършва дейността балансиране, отчетени за предходната отчетна 

година; база на възвръщаемост и норма на възвръщаемост на капитала. 

Предложеният размер на разходната компонента на цената на природния газ за 

балансиране за газовата година 01.10.2018 - 30.09.2019 г. е изчислен от балансьора при 

следните параметри: 

Съгласно чл. 13 от Методиката, разходната компонента на дневната такса 

дисбаланс се определя годишно на база на необходимите годишни приходи за дейността 

балансиране за прогнозен 12 месечен период, представляващ периода на газовата година, 
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корекция на база прехвърлена сума от сметката за неутралност при балансиране и 

очаквания сумарен годишен дисбаланс общо за дефинираните балансови зони. Периодът, 

за който е определена разходната компонента на природния газ за балансиране, е втори 

период при ефективно прилагане на дневна такса дисбаланс, съгласно Методиката. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че предходният период на прилагане на дневна такса 

дисбаланс 01.10.2017-30.09.2018 г. още не е приключил, поради което не могат да се 

определят окончателно фактически извършените разходи и получените приходи от 

дейността балансиране за този период, както и не е възможно да се определи стойността 

на сметката за неутралност при балансиране към 01.10.2018 г. От тази гледна точка при 

определяне на стойността на разходната компонента на цената на природния газ за 

балансиране заявителят не е включил корекция на база освобождаване на сметката за 

неутралност при балансиране.  

1. Необходими годишни приходи за дейността балансиране: 

1.1. Прогнозни оперативни годишни разходи за дейността балансиране  

Съгласно чл. 14 – чл. 17 от Методиката, необходимите годишни приходи за 

дейността балансиране се изчисляват въз основа на прогнозните оперативни годишни 

разходи за дейността балансиране, разходите за амортизация на активите, с които се 

извършва дейността балансиране, базата на възвръщаемост, умножена по нормата на 

възвръщаемост на капитала.  

Оперативните прогнозни разходи (ОПР) са прогнозирани от „Булгартрансгаз“ ЕАД 

на база данни на отчетените оперативни разходи, отнесени към дейността балансиране за 

периода 01.10.2017 - 30.06.2018 г. по елементи. Това са разходите, свързани с част от 

персонала на Централно управление (ЦУ) – София (… човека), които през газова година 

2018/2019 ще осъществяват дейности по физическо и търговско балансиране, свързани 

основно с: получаване на заявки от ползватели на газопреносните мрежи и тяхното 

обработване; комуникация с оператори на газопреносни мрежи на съседни държави; 

потвърждаване на заявките; постоянно наблюдение на физическите характеристики на 

мрежите; вземане на решения относно промяна на режимните параметри в зависимост от 

сумарно заявените количества за пренос на входни и изходни точки на мрежите и 

текущите параметри на състоянието на газопреносната система; отчитане на данни от 

средствата за търговско измерване; разпределение на постъпилите количества природен 

газ за пренос на входни точки и предадени на изходни точки на мрежата на системата по 

ползватели; определяне на дневни дисбаланси и дължимите дневни такси за дисбаланс, 

както и месечен сетълмент на натрупаните дневни дисбаланси. Съответният персонал, 

подкрепен от отделни отдели и звена в ЦУ – София и в районните структури на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ще осъществява основно дейността по балансиране. 

Оперативните разходи за дейността балансиране за газова година 2018/2019 са 

прогнозирани, като към отчетените за периода 01.10.2017 - 30.06.2018 г. разходи е 

добавена прогноза по разходни елементи за периода 01.07.2018 - 30.09.2018 г. Очакваният 

процент инфлация е прогнозиран в размер (…)% за газовата година. При прогнозирането 

му е взет предвид прогнозен индекс на потребителските цени, размерът на който съвпада с 

очакваната годишна инфлация в изготвената от Министерство на финансите на Република 

България макроикономическа прогноза за 2018 г. В цитирания документ прогнозираният 

размер на средногодишната инфлация за 2019 г. е 2%. 

В ОПР не са включени разходи за: проверка на уреди; вътрешнотръбни инспекции; 

наеми; съдебни разходи; разходи, свързани с технологията на преноса на природен газ; 

лицензионни такси и такси управление; акциз, разходи за загуби от обезценка, разходи за 

бъдещи периоди; разходи за данък върху печалбата; разходи за провизии; представителни 

разходи и други по чл. 11, ал. 1 от Методика за определяне на цени за достъп и пренос на 

природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Дружеството е представило различните групи разходи по икономически елементи 

за дейността балансиране, ведно с обосновки за начина на формирането им. ОПР са 

прогнозирани, както следва: 
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Разходите за материали представляват (…)% от прогнозираните ОПР и са в размер 

на (…) хил. лв., като включват разходи за: горива за автотранспорт, работно облекло, 
канцеларски материали, материали за текущо поддържане. 

Разходите за външни услуги представляват (…)% от прогнозираните ОПР и са в 

размер на (…) хил. лв., като включват: застраховки, пощенски разходи, телефони и 

абонаменти, въоръжена и противопожарна охрана, експертни и одиторски разходи, 

разходи за вода, отопление и осветление. 

Разходите за ремонт са в размер на (…) хил. лв., което представлява (…)% от 

предвидените ОПР. 

Разходите за заплати и възнаграждения са в размер на (…) хил. лв., което 

представлява (…)% от предвидените ОПР. Разходите за осигуровки са в размер на (…) 

хил. лв., което представлява (…)% от предвидените ОПР. Социалните разходи са в размер 

на (…) хил. лв., което представлява (…)% от предвидените ОПР. Разходите за персонал са 

определени въз основа на реалния персонал, предвиден да бъде зает в дейността 

балансиране за газова година 2018/2019, както и отчетените и прогнозни разходи за 

персонала, зает с дейността през тази година. Социалните разходи са прогнозирани в 

съответствие със сключените колективни трудови договори за 2017 г. (от 19.12.2016 г.) и 

за 2018 г. (от 21.12.2017 г.).  

Разходите за ползване на съоръжения за съхранение на природен газ са 

прогнозирани в размер на (…) хил. лв. и представляват (…)% от предвидените ОПР. 

Определеният размер на разходите за ползване на съоръжения за съхранение на природен 

газ се базира на количествата природен газ за съхранение, необходим за физическо 

балансиране, в ПГХ „Чирен“. При определяне на размера на тези разходи са взети предвид 

средномесечните прогнозни количества природен газ за съхранение, необходими за 

физическо балансиране за газова година 2018/2019 в размер на (…) хил. м3 природен газ, 

които са остойностени по действащата цена за съхранение на природен газ в размер на 

2,49 лв. на месец за 1000 м3, утвърдена с Решение № Ц-001 от 10.02.2005 г. на Комисията. 

Другите разходи са в размер на (…) хил. лв., което представлява (…)% от 

предвидените ОПР и включват: охрана на труда, служебни карти и командировки, 

обучение на персонала, местни данъци и такси, разходи за участие в ЕМОПС за газ. 

1.2. Разходи за амортизация на активите, с които се извършва дейността 

балансиране 

В ценообразуващите елементи, определящи разходната компонента на цената на 

природния газ за балансиране, е включена амортизацията на активите, обслужващи 

дейността – основно компютърна техника и офис оборудване, зачислени на персонала, 

извършващ тази дейност. В съответствие с чл. 15 от Методиката, общата стойност на 

разходите за амортизации е изчислена на (…) хил. лева, като са взети годишните 

амортизационни отчисления на активите, имащи полезен живот към края на 2017 г.  

1.3. Норма на възвръщаемост на капитала 
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Методиката нормата на възвръщаемост на капитала се 

определя като норма преди данъчно облагане и е равна на среднопретеглената цена на 

капитала, изчислена за общия капитал на балансьора. По предложение на балансьора, 

КЕВР одобрява норма на възвръщаемост на собствения капитал или определя целева 

норма на възвръщаемост на капитала. 

За оценка на цената на собствения капитал „Булгартрансгаз“ ЕАД е използвало 

„Модел за оценка на капиталовите активи“ (МОКА). За изчислението на нормата на 

възвръщаемост на собствения капитал заявителят е използвал безлостовия коефициент β 

(power) за страните от Западна Европа в размер на 0,76 за 2018 г. по данни, публикувани 

на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business1. При 

преобразуването на безлостовия коефициент в лостов същият запазва размера си 0,76 

предвид капиталовата структура на дружеството и факта, че то не възнамерява да ползва 

                                                 
1 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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привлечени средства. Общата пазарна рискова премия за Р България е 7,27%, формирана 

като сума от базовата рискова премия за развити пазари (5,08%) и премията за 

специфичния за държавата риск (2,19%) по актуализирани данни от месец януари 2018 г. 

от посочения по-горе източник. За изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е 

взет дългосрочният лихвен процент (ДЛП) за оценка степента на конвергенция, който 

представлява доходността по дългосрочните ценни книжа (със срок над 10 години) в Р 

България. Премията е изчислена по данни на Българската народна банка в размер на 

1,2293%2, като среднопретеглен ДЛП за 12-месечен период преди подаване на 

заявлението (01.07.2017 - 30.06.2018 г.). 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е изчислило и предложило среднопретеглената норма на 

възвръщаемост на капитала в размер на 7,50% преди данъчно облагане, при норма на 

възвръщаемост на собствения капитал в размер на 6,75%. 

1.4. База на възвръщаемост  

В съответствие с чл. 15 от Методиката, в базата на възвръщаемост са включени 

балансовата стойност на активите, с които се извършва дейността балансиране (отчетна 

стойност минус натрупани към края на 2017 г. амортизационни отчисления) и 

необходимият оборотен капитал.  

В тези активи са включени: компютърна и комуникационна техника (компютри и 

офис техника на персонала, осъществяващ дейността), други дълготрайни материални 

активи (специализирано офис оборудване, напр. видео стена за диспечерско наблюдение, 

климатична система) и офис мебели, както и дълготрайни нематериални активи (софтуер 

и програмно осигуряване за работата на персонала, зает с тази дейност). Балансовата 

стойност на дълготрайните материални активи, свързани с дейността е 6,83 хил. лв. 

В групата на активите не са включени сгради и конструкции, както и активи, 

придобити за сметка на финансирания или по безвъзмезден начин. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно чл. 16, ал. 5 от Методиката 

като 1/8 от оперативните парични разходи и е в размер 171,88 хил. лв. Изчислената 

възвръщаемост е 13,40 хил. лв., формирана от произведението на регулаторната база на 

активите в размер на 178,71 хил. лв. и нормата на възвръщаемост от 7,50%. 

2. Годишно прехвърлена сума от сметката за неутралност при балансиране 

В предложението за утвърждаване на разходната компонента на природния газ за 

балансиране за газова година 01.10.2018 - 30.09.2019 г. балансьорът не е отчел 

освобождаване на натрупана сума в сметката за неутралност при балансиране, тъй като 

ценовият период до 30.09.2018 г. не е приключил. Сметката за неутралност ще бъде 

освободена при определяне на разходната компонента на природния газ за балансиране в 

следващи ценови периоди, съгласно Методиката. Стойността на сметката за неутралност 

при балансиране към 30.06.2018 г. е в размер на -804,57 хил. лв., а прогнозната ѝ стойност 

към 30.09.2018 г. също е отрицателна и е -1 043,00 хил. лв. Стойностите са изчислени на 

база на отчетна и прогнозна информация, като от сумата на приходите от продажба на 

природен газ за балансиране (продажба на отрицателни търговски дисбаланси) и 

стойността на наличния оперативен газ за балансиране са извадени отчетните/прогнозни 

оперативни разходи за балансиране, разходите за придобиване на оперативен газ за 

балансиране, разходите за закупуване на природен газ за балансиране (изкупуване на 

положителни търговски дисбаланси) и определената за газова година 2017/2018 

възвръщаемост от дейността балансиране. 

3. Сумарен годишен дисбаланс 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е прогнозирало сумарно количество търговски годишен 

дисбаланс за двете балансови зони (зона „национална газопреносна мрежа“ и зона 

„газопреносна мрежа за транзитен пренос“) в размер на 913 061 MWh. Това количество се 

равнява на 2,14% от прогнозните количества за пренос на природен газ, извън 

                                                 
2http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StIRLTIR/index.htm 
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количествата за пренос по дългосрочния договор с ООО „Газпром экспорт“, прогнозирани 

по изходни точки на газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД в 

размер на 42 666 400 MWh за газова година 2018/2019 г. Определянето на прогнозните 

количества дисбаланс се базира на статистически анализ на отчетна информация за 

реализираните дневни дисбаланси за периода 01.10.2017 - 30.06.2018 г. Общият размер на 

дисбаланса за посочения период е 606 154 MWh, като от него за зона „национална 

газопреносна мрежа“ е 564 208 MWh, а за зона „газопреносна мрежа за транзитен пренос“ 

е 41 946 MWh. 

Елементите, формиращи предложения от „Булгартрансгаз“ ЕАД размер на 

разходната компонента на цената на природния газ за балансиране, са представени в 

следващата таблица: 
 

 

II. Толеранс 

На основание чл. 11, ал. 2 от Методиката, Балансьорът определя размера на 

толеранса в процентно изражение всяка газова година, еднакъв за всички ползватели на 

газопреносните мрежи и за балансовите зони, като не може да бъде по-голям от 5%. 

Съгласно чл. 11 от Методиката и във връзка с член 50 от Регламент (ЕС) № 312/2014, в 

предходния ценови период „Булгартрансгаз“ ЕАД е въвело допустимо отклонение – 

толеранс на дневна база в размер до 5% от резервирания дневен капацитет на изходни 

точки на газопреносната система от портфолиото на ползвателя. В съответствие с член 45, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) № 312/2014, преносният оператор трябва да прекрати 

използването на временните мерки не по-късно от пет години след влизането в сила на 

Регламента, т.е. не по-късно от 15 април 2019 г. Практиката на съседни и други сравними 

пазари показва прилагането на постепенно намаляване на приложимия размер на 

толеранса с цел неговото отпадане при прекратяване на прилагането на временните мерки. 

С Решение № ВМ-1 от 17.05.2018 г. КЕВР е одобрила представения от „Булгартрансгаз“ 

ЕАД ревизиран Втори годишен доклад за продължаване прилагането на временни мерки 

по Регламента, в който дружеството обосновано е предложило размер на толеранса от 3%, 

считано от 01.10.2018 г., както и преустановяването на мярка толеранс от 15.04.2019 г. 

От представената обосновка към заявлението е видно, че за периода 01.10.2017 - 

30.06.2018 г. общият дисбаланс е 606 154 MWh, в т.ч. 563 121 MWh в рамките на 

толеранса и 43 033 MWh извън толеранса. Следователно малката корекция е прилагана 

само за 7% от общото количество дисбаланс.  

 

III. Малка корекция 

„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че малката корекция е поправка в цената на 

природния газ за балансиране, изразена в проценти от нея и прилагана с положителен или 

отрицателен знак в зависимост от знака на дисбаланса, с цел определяне на дневните 

такси за дисбаланс. Съгласно чл. 22, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 312/2014, малката 

корекция е предназначена да стимулира мрежовите ползватели да балансират своите 

входящи и изходящи от преносната система количества природен газ. Тя се определя и 

прилага по недискриминационен начин, с цел да не възпрепятства навлизането на пазара 

на нови участници и развитието на конкурентен пазар. Малката корекция не следва да има 

неблагоприятно въздействие върху трансграничната търговия, както и не следва да води 

№ Елементи 
Единица 

мярка 
Стойност 

1 Необходими приходи хил. лв. 1391 

2 Освободена сума от сметката за неутралност при балансиране хил. лв. -        

3 База за определяне на разходната компонента при балансиране хил. лв. 1391 

4 Очакван годишен дисбаланс балансова зона НГПМ MWh 817 755 

5 Очакван годишен дисбаланс балансова зона ГМТП MWh 95 306 

6 Очакван сумарен годишен дисбаланс MWh 913 061 

7 Разходна компонента за газова година 2018/2019  лв./MWh 1,52 
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до прекомерен финансов риск за мрежовите ползватели във връзка с таксите при дневен 

дисбаланс. Съгласно член 22, параграф 7, изречение второ от Регламент (ЕС) № 312/2014 

на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране 

на газопреносните мрежи (Регламент (ЕС) № 312/2014, Регламента), стойността на 

малката корекция не надвишава десет на сто от среднопретеглената цена, освен ако 

съответният оператор на преносна система обоснове прилагането на друга стойност пред 

националния регулаторен орган и получи одобрение. 

Съгласно чл. 10, ал. 3 от Методиката, малката корекция се изразява в проценти от 

цената на природния газ за балансиране и е в рамките от 3% до 10%. За първата година от 

въвеждане на такса за дисбаланс се определя малка корекция в размер 10%. На основание 

чл. 10, ал. 4 от Методиката, за всяка следваща година размерът на малката корекция може 

да бъде променян след одобрение от КЕВР по обосновано предложение на балансьора. 

Във връзка с предложението за намаляване на приложимия толеранс и неговото 

отпадане, считано от 15.04.2019 г. съгласно Регламента, „Булгартрансгаз“ ЕАД предлага 

намаляване на малката корекция в размер на 8%, за газова година 2018/2019 с цел 

облекчаване на финансовата тежест върху ползвателите на газопреносната система на 

приложимия режим на балансиране.  

Заявителят се позовава на европейската практика, която показва, че при наличие на 

ликвиден пазар на природен газ, при който свободно може да се купят и да се продадат 

големи обеми природен газ на цени, определени от пазара, мрежовите ползватели се 

стремят да минимизират своите дневни дисбаланси дори при малки отклонения от 

средната пазарна за деня цена на обявените от балансьора цени, по които се изчисляват 

дневните дисбаланси. Подобен механизъм е заложен в Методиката, но според 

„Булгартрансгаз“ ЕАД следва да се прилага при наличие на ликвиден пазар и ежедневна 

търговия с природен газ в определени обеми. Съгласно Методиката, до настъпването на 

този момент като заместител на средната пазарна цена е определена цената, по която 

общественият доставчик продава природен газ на крайни снабдители и на клиенти, 

присъединени към газопреносните мрежи, без включена цена за достъп и пренос. 

Aдминистративното определяне на референтна цена на природния газ съгласно чл. 12, ал. 

2, т. 2 от Методиката и възможността върху нея да влияят фактори, отклоняващи я от 

пазарната (напр. включване на разлика между прогнозните и отчетните разходи за 

доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа от предходен ценови период, 

специфични условия по договорите, по които общественият доставчик купува природен 

газ за доставка), води до риск от умишлено изпадане в дисбаланс на недобросъвестни 

ползватели на газопреносните мрежи. Това, при определени обеми на кумулативни 

дисбаланси с цел запазване целостта на газопреносната система, може да доведе до 

въвеждане на ограничения в преноса. С оглед изложеното, „Булгартрансгаз“ ЕАД счита, 

че предложеното ниво на малката корекция при продължаваща ниска ликвидност на 

пазара на природен газ в България ще бъде достатъчно да възпре до голяма степен 

недобросъвестни ползватели от умишлено изпадане в дисбаланс, като ще покрие  

разходите по дейността балансиране. Поради липса към началото на газова година 

2018/2019 на търговска платформа, която да е ликвидна и да отговаря на критериите на чл. 

10 от Регламент (ЕС) № 312/2014, не е възможно да бъде определена среднопретеглена 

цена на природния газ, търгуван на платформата за всеки газов ден. В тази връзка 

„Булгартрансгаз“ ЕАД прилага временна такса за дисбаланс за съответния ден като 

еквивалент на пазарната цена, плюс/минус малка корекция по чл. 22, параграф 6 от 

Регламента.  

 

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-45-

37 от 02.08.2018 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, 

че дружеството е изчислило размера на разходната компонента на цената на природния 

газ за балансиране в съответствие с изискванията на Методиката за определяне на дневна 

такса за дисбаланс. Аргументите на заявителя относно прогнозния размер на разходите, 
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формиращи необходимите годишни приходи на разходната компонента са основателни. 

Предложената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена въз основа на актуални 

данни и в съответствие с правилата на Методиката, като цели осигуряване възможност на 

оператора на газопреносна мрежа да извършва задълженията си по дейността балансиране 

при спазване на принципа за неутралност. Прилагането на разходната компонента на 

цената на природния газ за балансиране ще стимулира ползвателите на територията на 

страната да балансират ефикасно балансовите си портфолиа и по този начин гарантира 

формирането на недискриминационни такси за дисбаланс за ползвателите на 

газопреносните мрежи, при условията на временни мерки съгласно представения от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД ревизиран Втори годишен доклад за продължаване прилагането на 

временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014, одобрен от КЕВР с Решение № ВМ-1 от 

17.05.2018 г. Съгласно чл. 189, ал. 3 от ЗЕ, разходите на оператора на газопреносна мрежа 

за изпълнение на функциите по организиране на балансирането на пазара на природен газ 

в съответствие с Правилата за търговия с природен газ се признават за икономически 

обосновани разходи по чл. 31, т. 2 от закона. 

Определеният от „Булгартрансгаз“ ЕАД размер на толеранса от 3%, считано от 

01.10.2018 г., е еднакъв за всички ползватели на газопреносните мрежи и за балансовите 

зони и е определен в съответствие с чл. 11, ал. 2 от Методиката. Размерът на толеранса 

съответства на предвиденото намаляване на толеранса от 5% на 3%, съгласно одобрения 

от КЕВР Втори годишен доклад за продължаване прилагането на временни мерки по 

Регламент (ЕС) № 312/2014. Толерансът е изчислен по начин, който дава възможност за 

минимизиране на финансовия риск за ползвателите и отчита добрите практики на съседни 

и други сравними пазари.  

Обосновано е предложението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за изменение на размера на 

малката корекция от 10% на 8%. Предложеният размер на малката корекция ще стимулира 

мрежовите ползватели да балансират своите входящи и изходящи от преносната система 

количества природен газ. Предвид представените от заявителя данни относно общия 

дисбаланс за периода 01.10.2017 - 30.06.2018 г. в рамките на толеранса и извън толеранса, 

който сочи, че малката корекция е прилагана само за 7% от общото количество дисбаланс, 

тази корекция не води до прекомерно излагане на риск от дневни такси за дисбаланс за 

мрежовите ползватели и не се явява санкция, която да води до възпрепятстване 

навлизането на нови ползватели. Предложеният размер отчита и риска при настоящата 

ситуация на пазара и определени специфики при определянето на такса за дисбаланс, 

обвързана с регулираната цена за доставка на обществения доставчик, ползватели да 

изпадат умишлено в по-голям дисбаланс.  

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Р. Тахир. На 02.08.2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е внесло заявление с вх. 

№ Е-15-45-37 с предложение за утвърждаване на разходна компонента на цената на 

природния газ, размер на толеранса и размер на малката корекция. Сформирана е работна 

група, която да разгледа подаденото заявление и приложените към него документи. 

Работната група е преценила, че е необходимо да се изиска допълнителна отчетна 

информация от „Булгартрансгаз“ ЕАД с оглед допълване на информацията по изготвяне 

на доклада. „Булгартрансгаз“ ЕАД е представило необходимата информация. С Решение 

№ Ц-23 от 29.09.2017 г. КЕВР е утвърдила разходна компонента на цената на природния 

газ за балансиране на „Булгартрансгаз“ ЕАД, валидна от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г. 

С новото заявление „Булгартрансгаз“ ЕАД е предложило за утвърждаване: 

1. Разходна компонента на цената на природния газ за газовата година 

01.10.2018 - 30.09.2019 г. в размер на 1,52 лв./MWh.  

2. Размер на приложимия толеранс от 3% за периода 01.10.2018 - 14.04.2019 г. 

и отпадане на толеранса от 15.04.2019 г.; 

3. Размер на приложимата малка корекция в размер на 8%. 

Към заявлението е приложен препис-извлечение от Протокол № 289 от заседание 
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на Управителния съвет, от който е видно, че всички тези предложения са приети от УС и е 

взето решение заявлението да се внесе в Комисията. Приложени са справки и цифров 

модел, всички обосновки, които са в конфиденциален и неконфиденциален вариант, с 

обосновка за това, което е търговска тайна, обосновки по трите точки. Съгласно 

Методиката, балансьорът следва да изчисли размер на разходна компонента до 55 дни 

преди началото на газовата година и да внесе в КЕВР. Видно е, че това е направено в срок. 

В Методиката е посочено, че Комисията трябва да вземе окончателното решение 14 дни 

преди започване на новата газова година. Р. Тахир каза, че тези срокове, за разлика от 

миналата година, сега биха се спазили. 

Докладът е подреден в три точки.  

По отношение на разходната компонента на цената на природния газ за 

балансиране, необходимите годишни приходи са прогнозирани на база на отчетните им 

разходи до 30.06.2018 г. с една лека прогноза до края на ценовия период и с процент 

инфлация, прогнозиран в размер (…)% за газовата година. Всички разходи са описани 

подробно по икономически елементи. Предвидени са разходи, които са само за дейността 

балансиране. Персоналът остава в същия състав (както миналата година), 

висококвалифицирани специалисти, които се занимават само с тази дейност. Разходите за 

амортизация са около (…) хил. лв. Взети са предвид амортизационните отчисления на 

активите, имащи полезен живот към края на 2017 г. Нормата на възвръщаемост на 

капитала е изчислена съгласно Методиката и е използван „Модел за оценка на 

капиталовите активи“. Взети са актуални данни от сайта на Damodaran, безлостовият 

коефициент е 0,76 за 2018 г. Работната група е проверила тези данни, при тях лостовият 

коефициент също е 0,76, тъй като не възнамерява да ползва привлечен капитал. За 2018 г. 

общата пазарна рискова премия за Р България е 7,27%, която е формирана като сума от 

базова рискова премия за развити пазари (5,08%) и премията за България (2,19%). За 

изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е взет дългосрочният лихвен 

процент. Данните са взети от сайта на Българската народна банка. Среднопретегленият 

лихвен процент е за 12-месечен период преди подаване на заявлението (01.07.2017 - 

30.06.2018 г.) и е в размер на 1,2293%. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на 

капитала в размер на 7,50% преди данъчно облагане, а размерът на възвръщаемост на 

собствения капитал в 6,75% (по-нисък в сравнение с миналата година). Базата на 

възвръщаемост обхваща само активи, които са свързани с дейността по балансиране. 

Сметката за неутралност. Тъй като ценовият период не е приключил, той е до 

30.09.2018 г., тази сметка не е освободена, но работната група е изискала информация, за 

да види как се движат стойностите. Установено е, че към 30.06.2018 г. стойността на тази 

сметка е отрицателна, т.е. дружеството губи от тази дейност, а прогнозата към 30.09.2018 

г. също е отрицателна стойност. Това съгласно Методиката ще се отрази в следващите 

ценови периоди. 

Сумарният годишен дисбаланс, който е прогнозирало „Булгартрансгаз“ ЕАД, е в 

размер на 2,14% от количествата, които ще бъдат пренесени следващата 2018/2019 г. 

Дадена е подробна информация и изчисленията са точни. 

Прогнозираното сумарно количество търговски годишен дисбаланс, което ще има 

отношение към формирането на разходната компонента е 913 061 MWh. Информацията 

посочва, че до 30.06.2018 г. общият размер на дисбаланса е 606 154 MWh, като за зона 

„национална газопреносна мрежа“ е 564 208 MWh, а за зона „газопреносна мрежа за 

транзитен пренос“ е 41 946 MWh, т.е. повече дисбалансът е в националната мрежа. В 

таблица са посочени необходими приходи, очакван дисбаланс по национална мрежа и 

преносна мрежа транзитен пренос, очакван сумарен годишен дисбаланс и размерът на 

разходната компонента за газова година 2018/2019. Тези стойности като необходими 

приходи, очакван сумарен дисбаланс и разходна са посочени и в проекта на решение. 

Относно толеранса, за настоящата газова година, която още не е изтекла, той е в 

размер на 5%. С приемането на доклада за продължаване на временните мерки... 

И. Н. Иванов отбеляза, че това е вторият доклад. 
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Р. Тахир потвърди, че е вторият доклад и продължи, че дружеството аргументира 

намаляването на толеранса до 3%, което се е приело от Комисията. С влизането на 

Регламента в сила от 15 април 2019 г. този толеранс ще отпадне. Дисбалансът, който се 

получава в рамките на този толеранс, е 563 121 MWh, а извън толеранса е 43 033 MWh. 

Следователно малката корекция е прилагана само за 7% от общото количество дисбаланс 

(на база на отчетна информация до 30 юни). 

Малката корекция, която е в настоящия действащ ценови период, е в размер на 10% 

(както е по Методика за първата година). За всяка следваща гадина, съгласно чл. 10, ал. 4 

от Методиката, размерът на малката корекция може да бъде променян след одобрение от 

КЕВР по обосновано предложение на балансьора. Имайки предвид намаляването на 

толеранса, с цел облекчаване на финансовата тежест върху ползвателите на 

газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД предлага намаляване на малката корекция 

от 10% на 8%. Целта на малката корекция е да възпре от ползватели, които умишлено 

изпадат в дисбаланс и черпят количества природен газ от лайнпека. 

С оглед гореизложеното, работната група счита, че дружеството е изчислило 

разходната компонента в съответствие с Методиката за определяне на дневна такса за 

дисбаланс. Предложената норма на възвръщаемост е изчислена върху актуални данни и 

съгласно Методиката. Аргументирали са размера на толеранса и на малката корекция. 

В тази връзка работната група предлага на Комисията,  предвид гореизложеното и 

на основание чл. 10, ал. 4, чл. 24, ал. 5 и ал. 6 от Методиката за определяне на дневна такса 

за дисбаланс, във връзка с чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 43, ал. 1 и чл. 49 от 

Правилника за дейността на Комисията, да обсъди и да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме проект на решение за утвърждаване на размер на разходната 

компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2018-

30.09.2019 г.; 

3. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на 

проекта на решение по т. 2; 

4. Да покани за участие в обществено обсъждане лицата, представляващи 

„Булгартрансгаз“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството, 

както и заинтересованите лица; 

5. Проектът на решение, както и датата и часът за провеждане на общественото 

обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

Р. Тахир прочете диспозитива на проекта на решение: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10 и чл. 24, ал. 8 от Методиката за 

определяне на дневна такса за дисбаланс 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

I. Утвърждава, считано от 01.10.2018 г., на „Булгартрансгаз“ ЕАД разходна 

компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2018-

30.09.2019 г., в размер на 1.52 лв./MWh.  

II. Елементите, формиращи разходната компонента на цената на природния газ 

за балансиране са, както следва: 

1. Необходими годишни приходи за дейността балансиране – 1391 хил. лв.; 

2. Сумарен годишен дисбаланс – 913 061 MWh; 

3. Норма на възвръщаемост на капитала – 7.50%. 

III. Одобрява, считано от 01.10.2018 г., изменение на малката корекция в размер 

на 8%. 

И. Н. Иванов даде думата за изказвания. 

А. Йорданов отбеляза, че казаното от председателя е абсолютно вярно, но вторият 

доклад за продължаване на временните мерки всъщност ще е и последният. В тази връзка 

той има въпрос, който не е свързан конкретно с проекта на решение. Във връзка с 

изтичане на срока за прилагане на временните мерки въобще, предвижда ли се изменение 
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в Методиката? 

Р. Тахир отговори, че би следвало да се измени Методиката за дисбаланса, тъй като 

в нея има посочен толеранс и с отпадането на толеранса няма как да останат отделни 

разпоредби в тази Методика. „Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че след м. ноември ще 

внесат комплект от необходими документи за корекции - Методика за дисбаланс, може би 

и Правила за балансиране. Отделно ще има корекции и в Методиката за достъпа и преноса 

във връзка с ... там е необходимо да влезе и Методика за референтна цена съгласно 

Регламент (ЕС) 2017/460. Към края на годината би трябвало всички тези документи да 

влязат и да започне тяхното изменение. Към края на м. март 2019 г. би следвало да има 

обновени документи, които да отговарят на Регламента. 

А. Йорданов каза, че подкрепя проекта на решение. Той отбеляза, че трябва да се 

помисли доколко въобще Комисията следва да участва в такъв процес по определяне на 

дневна такса дисбаланс, защото Регламентът предвижда нещо съвсем различно. Йорданов 

говори не само за изменение на Методиката, а може би за прекратяване на действието на 

Методиката въобще. Затова поставя малко по-рано въпроса, за да има време да се 

направят съответните анализи и да се формира виждането на Комисията по този въпрос, 

независимо от желанието или нежеланието на „Булгартрансгаз“ ЕАД да се измени или да 

продължи действието на Методиката. Все пак Регламентът има пряко действие. 

И. Н. Иванов отбеляза, че подкрепя намаляването на размера на толеранса от 5% на 

3%, защото това е подготовка към това, че от 15.04.2019 г. той ще бъде премахнат. Иванов 

има и друг въпрос, но първо да се чуе какви мнения ще се формират в разискванията в 

процеса на общественото обсъждане. Председателят счита, че и малката корекция може да 

се намали не на 8%, а на 7%. Дали това ще се оформи като становище по време на 

общественото обсъждане, ще се разбере тогава, защото дори се отбелязва, че малката 

корекция се прилага само за 7% от общото количество дисбаланс. Иванов припомни, че по 

отношение на малката корекция се е водила кореспонденция, включително и с Главна 

дирекция „Енергетика“ на ЕК, които макар и предпазливо, но са изразили становище, че 

малката корекция може да бъде променена от сегашния размер, който е 10%. Тази 

промяна, дори и 8% да остане, Иванов счита, че е правилна в тази посока. Тя има и 

дисциплиниращ ефект. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и обяви провеждане на 

обществено обсъждане на доклада на 23.08.2018 г. от 10:15 ч. Да се изпълнят всички 

необходими действия за информиране на заинтересованите лица, които ще бъдат 

поканени да присъстват.  

Р. Тахир обясни, че именно затова работната група е приложила проект на 

решение, защото той отива на обществено обсъждане, а не докладът. Това е спецификата 

на Методиката, няма открито заседание. 

И. Н. Иванов потвърди това и допълни, че в случая няма провеждане на открито 

заседание, на което докладът да се разгледа. Председателят уточни, че не разполага с 

проекта на решение, а само с доклада, вероятно секретарката не го е приложила, но той ще 

го прочете. 

Р. Тахир отбеляза, че е входирала и проекта на решение. 

И. Н. Иванов каза, че е убеден в това. Председателят подложи го на гласуване 

проекта на решение с направеното допълнение по т. 3. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 4, чл. 24, ал. 5 и ал. 6 от 

Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс, във връзка с чл. 14 от Закона за 

енергетиката, чл. 43, ал. 1 и чл. 49 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно 

и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 
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1. Приема доклад относно заявление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на 

разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 

2018/2019; 

2. Приема проект на решение за утвърждаване на размер на разходната компонента 

на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2018-30.09.2019 г.; 

3. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 23.08.2018 г. 

от 10:15 ч. в сградата на КЕВР; 

4. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на 

интернет страницата на Комисията лицата, представляващи „Булгартрансгаз“ ЕАД или 

други упълномощени от тях представители на дружеството, както и всички 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката;  

5. Проектът на решение, датата и часът за провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов 

- за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за), от които три гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Връща доклад относно проверка на изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за обособена територия „Запад“, 

територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ ООД; 

„Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за територията 

на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, 

Главиница и Ситово. 

2. В тридневен срок работната група да изрази в доклада становище по 

постъпилото Особено мнение на „Овергаз Мрежи“ АД относно Констативния протокол от 

извършената проверка. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на 

разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 

2018/2019; 

2. Приема проект на решение за утвърждаване на размер на разходната 

компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2018-

30.09.2019 г.; 

3. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 23.08.2018 г. 

от 10:15 ч. в сградата на КЕВР; 

4. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на 

интернет страницата на Комисията лицата, представляващи „Булгартрансгаз“ ЕАД или 

други упълномощени от тях представители на дружеството, както и всички 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката;  

5. Проектът на решение, датата и часът за провеждане на общественото обсъждане 

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 
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Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-710/10.08.2018 г. и проект на решение по заявление от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния 

газ за балансиране за газова година 2018/2019. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 

 

 


