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ПРОТОКОЛ
№ 109
София, 15.06.2018 година
Днес, 15.06.2018 г. от 10:22 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, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без
право на глас).
На заседанието присъства Пенка Трендафилова, член на Комисията от състав
„ВиК“.
На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“,
Г. Дечева – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – 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-522 от 12.06.2018 относно заявление с вх. № Е-15-20-23#1
от 08.06.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за III тримесечие
на 2018 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните
снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.
Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Веселин
Тодоров, Грета Дечева, Михаела Андреева, Красимира Лазарова,
Сирма Денчева, Ваня Василева
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-522 от 12.06.2018 относно
заявление с вх. № Е-15-20-23#1 от 08.06.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за
утвърждаване на цена за III тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик
продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към
газопреносната мрежа.
Административното производство е образувано по подадено в Комисията
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-20-23#1
08.06.2018 г. от „Булгаргаз“ ЕАД, съдържащо искане за утвърждаване на цена за
тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ
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крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната
мрежа, включително компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени
задължения към обществото на основание чл. 11а, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за
регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ, Наредбата) и компонента на основание
чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ. „Булгаргаз“ ЕАД е посочило, че в заявлението и приложенията
към него се съдържа чувствителна търговска информация. В тази връзка, заявителят е
предоставил и неповерителен вариант на заявлението и приложения към него, заведено с
вх. № Е-15-20-23 от 08.06.2018 г.
За разглеждане и анализ на подаденото заявление е сформирана работна група със
Заповед № З-Е-82 от 11.06.2018 г. на председателя на КЕВР.
След разглеждане на данните и документите по заявление с вх. № Е-15-20-23#1
от 08.06.2018 г., се установи следното:
Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), цените на природния газ не
подлежат на регулиране при установяване от КЕВР наличието на конкуренция, която
създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни условия. Към
момента, на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране
на конкурентна среда, поради което Комисията следва да регулира цената, по която
общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и клиенти,
присъединени към газопреносната мрежа.
С Решение № Ц-7 от 30.03.2018 г. КЕВР е утвърдила за II тримесечие на 2018 г. на
обществения доставчик цена, по която продава природен газ на крайните снабдители и на
клиенти, присъединени към газопреносната мрежа в размер на 361,82 лв./1000 нм 3 или
34,04 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).
„Булгаргаз“ ЕАД е предложило за III тримесечие на 2018 г. да бъде утвърдена цена,
по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители на
природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 427,12
лв./1000 нм3 или 40,18 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е
увеличение в сравнение с действащата цена с 65,30 лв./1000 нм3 или с 18,05%.
Предложената от заявителя цена за продажба на природен газ на крайните снабдители на
природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включва компонента
по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 7,11 лв./1000 нм3 и компонента по чл. 11а, ал. 2 от
НРЦПГ в размер на 1,37 лв./1000 нм3.
Общественият доставчик е преизчислил цената на природния газ от лева за нм3 в
лева за MWh, като е приложил коефициент 10,63. Коефициентът е изчислен при отчитане
на среднопретеглената стойност на висшата калоричност на природния газ, изчислена
спрямо денонощните количества, доставяни през III тримесечия за периода 2013–2017 г.,
включващи ГИС „Исакча 1“, ГИС „Негру вода 2, 3“, ГИС „Галата“ и подземно
газохранилище „Чирен“ (ПГХ „Чирен“). Заявителят счита, че по този начин се постига
максимална съпоставимост с представителната калоричност на природния газ, прилагана
от „Булгартрансгаз“ ЕАД през същото тримесечие за изчисляване на енергийната
стойност на измерените обеми в съответните входно/изходни точки на газопреносната
мрежа. Този подход на осредняване „Булгаргаз“ ЕАД е мотивирало с разликите в
калоричността на доставяния газ през посочения период. Дружеството е приложило
справка, съдържаща отчетни данни за среднопретеглени стойности на висшата
калоричност на природния газ за периода 01.01.2013 г.–31.12.2017 г., в т.ч. по месеци,
тримесечия и сезони, средногодишна за всяка от годините, осреднена калоричност за
периода 2013–2017 г. по тримесечия и осреднена калоричност за същия период по сезони.
Общественият доставчик е представил доказателства за оповестяване в средствата
за масово осведомяване на предложението си за утвърждаване на цени преди подаване в
Комисията на заявлението за утвърждаване на цени, а именно: разпечатки от интернет
страници на електронни издания на вестници и от интернет страницата на дружеството.
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Към заявлението „Булгаргаз“ ЕАД е представило и обосновка на факторите,
формиращи цената на природния газ за III тримесечие на 2018 г.
I. По отношение на предложената за утвърждаване цена за III тримесечие на
2018 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните
снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа
След извършен анализ на данните, съдържащи се в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД
заявление и приложените към него документи се установи, че цената на природния газ на
входа на газопреносната мрежа е изчислена от обществения доставчик при отчитане на
следните фактори:
1. Съгласно условията по Договор № 02-12-13 от 15 ноември 2012 г. за доставка на
природен газ, сключен между ООО „Газпром экспорт” и „Булгаргаз” ЕАД, ценообразуващ
елемент са месечните котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца
преди прилагането на цените.
Осреднените стойности на алтернативните горива за III тримесечие на 2018 г.
спрямо осреднените стойности на алтернативните горива, формирали доставните цени за
II тримесечие на 2018 г. се изменят, както следва:
 за мазут със съдържание на сяра 1% се увеличават с 11%;
 за газьол със съдържание на сяра 0,1% се увеличават с 11,56%.
Според „Булгаргаз“ ЕАД, цените на алтернативните горива, които съгласно
договорното условие за индексиране на цените, осреднени за деветмесечен период,
предхождащ тяхното прилагане, са в основата за определяне на доставните цени на
природния газ за III тримесечие на 2018 г., нарастват в сравнение със същите, формирали
доставните цени за II тримесечие на 2018 г. Осреднените цени на алтернативните горива,
които формират доставните цени на природния газ за III тримесечие на 2018 г., са с около
11% по-високи от осреднените за същия период цени, въз основа на които са формирани
доставните цени за II тримесечие на 2018 г. Цените на алтернативните горива на
международните пазари през м. май също са увеличени в сравнение с м. януари 2018 г.,
което оказва влияние върху доставните цени. В тази връзка очакваните доставни цени
през III тримесечие на 2018 г. ще са с около 11,5% по-високи от доставните цени през II
тримесечие на 2018 г.
2. Цените по договора за доставка на природен газ между ООО „Газпром экспорт”
и „Булгаргаз” ЕАД са изчислени от дружеството при калоричност 8260 kcal/нм3.
Общественият доставчик отбелязва, че калоричността на природния газ оказва
влияние върху доставните цени, поради което очакваните равнища на калоричността са
отчетени в доставните цени на природния газ. За равнищата на калоричност са
представени месечни сертификати, удостоверяващи качеството на природния газ за
месеците април и май 2018 г. За III тримесечие на 2018 г. калоричността е прогнозирана
при отчитане на фактическата калоричност за същото тримесечие през периода 2014–2017
г. Предвид горното, предложената от „Булгаргаз“ ЕАД калоричност при изчисляване на
цената на природния газ e обоснована.
3. Валутният курс на лева към щатския долар, осреднен за период от четиридесет и
пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цени
(17.04.2018 г.–31.05.2018 г.) е в размер на 1,63691 лв. за 1 щатски долар и е изчислен от
дружеството съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ. Същият, съпоставен с валутния курс на лева
към щатския долар за предходния ценови период, се увеличава с 3,32%.
4. „Булгаргаз” ЕАД е формирало прогнозните количества природен газ за доставка
за III тримесечие на 2018 г. по чл. 17, ал. 4 от НРЦПГ въз основа на заявените прогнозни
количества от крайните снабдители и клиентите, присъединени към газопреносната
мрежа, съгласно приложен към заявлението списък. Общото заявено от дружеството
количество природен газ за доставка от внос по договора с ООО „Газпром экспорт” за
внос през газоизмервателни станции ГИС „Исакча 1“ и ГИС „Негру вода 2, 3“ за III
тримесечие на 2018 г. е 496 767 хил. нм3, като същото намалява със 177 287 хил. нм3
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спрямо предходното тримесечие. Общественият доставчик не предвижда доставка на
природен газ от местни добивни предприятия и добив на количества природен газ от ПГХ
„Чирен“.
5. Транзитната такса за пренос на природен газ през територията на Република
Румъния за Република България за III тримесечие на 2018 г. е прогнозирана от „Булгаргаз”
ЕАД в размер на (…) лв. В приложената обосновка дружеството заявява, че разходите за
пренос на природен газ през територията на Румъния се формират съгласно договорите,
сключени с „Трансгаз“ С.А., след провеждане на търгове за резервиране на капацитет в
междусистемен газопровод Исакча – Негру вода 1. Търговете се провеждат на
регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP), при условия и тарифи,
одобрени от румънския регулатор за 2017/2018 газова година. Прогнозните разходи за
пренос на природен газ през територията на Румъния, които заявителят очаква да заплати
за III тримесечие на 2018 г. отчитат резервираните годишен и тримесечен капацитети на
2017/2018 газова година. Предстои „Булгаргаз” ЕАД да участва в търговете за резервиране
на месечни капацитети в междусистемен газопровод Исакча – Негру вода 1, съгласно
тръжния календар на румънския оператор.
На основание чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ, върху цената на входа на газопреносните
мрежи се изчислява и компонента за дейността „обществена доставка“ в размер до 2,5 на
сто в годишен аспект от утвърдената средна покупна цена на природния газ. Съгласно ал.
7 на посочената разпоредба, компонентата включва икономически обосновани разходи и
възвръщаемост на капитала за дейността „обществена доставка“, определени по реда на
чл. 10 и чл. 13 от НРЦПГ. При изчисляването на компонентата за дейността „обществена
доставка“ са взети предвид утвърдените с Решение № Ц-38 от 28.12.2017 г. на КЕВР
годишни условно-постоянни разходи (УПР) на дружеството за 2018 г. в размер на 4838
хил. лв. Тези разходи са разпределени пропорционално за всеки от периодите на
изменение на цената на природния газ и възлизат на 1210 хил. лв. за всяко тримесечие.
Съгласно чл. 17, ал. 10 от НРЦПГ, при изчисляването на компонентата за дейността
„обществена доставка” в прогнозните годишни променливи разходи се включват
разходите за съхранение на природен газ, които се изчисляват въз основа на представен от
дружеството план за количества природен газ за нагнетяване и добив, остойностени с
действащата цена за съхранение, утвърдена от Комисията. Съгласно чл. 17, ал. 10,
изречение второ от НРЦПГ, разликата между прогнозните и реално отчетените разходи за
съхранение се отчита при периодичното изменение на цената на природния газ.
Компонентата за дейността „обществена доставка“ е изчислена при отчитане на
разпределения на обществения доставчик капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ
„Чирен“ по Договор № 3340 от 28.05.2018 г. за пренос и съхранение на природен газ,
сключен между „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, копие от който е приложено
към заявлението. В тази връзка заявителят е предоставил и копие от Уведомление с изх. №
БТГ 24-00-1550 (1) от 28.05.2018 г. за разпределен на обществения доставчик капацитет в
ПГХ „Чирен“.
Първоначално планираният график за съхранение на количества природен газ по
цитирания по-горе договор е предвиждал нагнетяване на (…) млн. м3 природен газ през III
тримесечие на 2018 г., с разходи за съхранение, изчислени по действащи цени, както
следва: за I и II тримесечия – (…) лв.; за III тримесечие – (…) хил. лв.; за IV тримесечие –
(…) хил. лв. Окончателният график за нагнетяване се различава от първоначално
планирания, както по общ обем – (…) млн. м3, така и по разпределение на количествата
природен газ за нагнетяване по месеци и е, както следва: за м. юни – (…) млн. м3, за м.
септември – (…) млн. м3.
Съгласно окончателния график за 2018 г. разходите за съхранение на природен газ,
изчислени по действащи цени възлизат на: (…) лв. за II тримесечие, (…) лв. за III
тримесечие и (…) лв. за IV тримесечие.
При формиране на стойността на компонентата за дейността „обществена
доставка“ за II тримесечие на 2018 г. не са включени разходи за съхранение на природен
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газ по търговския договор. В тази връзка и в резултат на разпределения капацитет на
обществения доставчик, разходите за съхранение на природен газ за III тримесечие на
2017 г. възлизат на (…) лв., формирани въз основа на прогнозните разходи за III
тримесечие на 2018 г. и разходите за съхранение през II тримесечие на 2018 г. Посочената
сума е включена при изчисляване на компонентата за дейността „обществена доставка“ за
III тримесечие на 2018 г.
В съответствие с чл. 17, ал. 11 от НРЦПГ, възвръщаемостта за дейността
„обществена доставка” се преизчислява за всеки период на изменение на цената на
природния газ на входа, в зависимост от промяната в стойността на оборотния капитал и
промяната на паричните разходи на обществения доставчик. Оборотният капитал за IIІ
тримесечие на 2018 г. е в размер на 26 160 хил. лв. и е изчислен като 1/8 от тримесечната
сума на разходите за покупка на природен газ, УПР и променливи разходи, намалени със
стойността на амортизацията. Съгласно разпоредбата на чл. 13 от НРЦПГ, Комисията
определя норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период, която е равна на
среднопретеглената цена на капитала. С Решение № Ц-38 от 28.12.2017 г. на КЕВР, на
обществения доставчик е утвърдена среднопретеглена норма на възвръщаемост на
капитала в размер на 7,83% за 2018 г. Регулаторната база на активите за IIІ тримесечие на
2018 г. е в размер на 26 695 хил. лв., а възвръщаемостта на активите за периода е в размер
на 2090 хил. лв.
Собственият капитал на „Булгаргаз“ ЕАД към 30.04.2018 г. е в размер на (…) хил.
лв. Дългосрочните задължения са в размер на (…) хил. лв., като се формират основно от
споразумения за разсрочване на задължения за пренос и съхранение на природен газ към
„Булгартрансгаз“ ЕАД. Краткосрочните задължения са в размер на (…) хил. лв., от тях
(…) хил. лв. са към „Булгартрансгаз“ ЕАД по споразумения за разсрочване на задължения
за пренос и съхранение на природен газ и (…) хил. лв. са текущи задължения за пренос и
съхранение. Данъчните задължения на дружеството са в размер на (…) хил. лв.,
задълженията към Агенция „Митници“ в размер на (…) хил. лв.
Предложеният размер на компонента за дейността „обществена доставка на
природен газ“ е 7,11 лв./1000 нм3 и представлява 1,6974% от цената на природния газ на
входа на газопреносната мрежа. Предвид утвърдените на обществения доставчик
проценти за І и II тримесечия на 2018 г., в годишен аспект компонентата остава в размер
до 2,5 на сто, което е в съответствие с допустимия й размер по чл. 17, ал. 6, изречение
първо от НРЦПГ.
Съгласно чл. 17, ал. 12 от НРЦПГ, при утвърждаване на периодичните изменения
на цените, при установяване на разлика между прогнозните и отчетните разходи за
доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа от предходен ценови период,
цените могат да бъдат изменени с тази разлика през следващи ценови периоди. Въз основа
на отчетни данни „Булгаргаз“ ЕАД е изчислило разлика между прогнозните и отчетните
разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа за I тримесечие на
2018 г., която е положителна в размер на 25 495 хил. лв. За II тримесечие на 2018 г.
прогнозният размер на разликата по чл. 17, ал. 12 от НРЦПГ е положителен, като
окончателният размер може да се установи след представяне на отчетните данни за месец
юни на годината.
От представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи е видно, че при
формирането на разликата по чл. 17, ал. 12 от НРЦПГ за I тримесечие на 2018 г.
дружеството е включило разходи в размер на (…) хил. лв. по Договор № 2988 от
28.09.2017 г., сключен с „Булгартрансгаз“ ЕАД, с предмет сделки по покупка и продажба
на природен газ за балансиране с оглед ежедневно изчистване на размера на дневния
дисбаланс на мрежови ползвател/търговец при месечно финансово изчистване на
балансовата сметка. По отношение на този договор се прилагат разпоредбите на
Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс и Правила за балансиране на
пазара на природен газ.
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Ценообразуващите елементи при формиране на цената на природния газ на входа
на газопреносната мрежа са свързани с разходите, направени от „Булгаргаз“ ЕАД за
доставка и пренос до българската граница, от местен добив и от запаси от природен газ и
нямат отношение към последващи разходи за пренос или балансиране, извършени на
територията на Република България. От друга страна, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал.
4 от Правилата за търговия с природен газ (ПТПГ), отговорността за поддържане на
съответствие между подадените на входни точки и изтеглени в изходните пунктове от
газопреносната мрежа количества природен газ е на ползвателите на газопреносната
мрежа, в случая „Булгаргаз“ ЕАД. Съгласно чл. 22, ал 1 от ПТПГ в пунктовете на
предаване на газа разпределеното количество на ползвателите може да е по-голямо или
по-малко от заявеното в резултат от потреблението на газ от клиентите, с които
ползвателите имат договор за доставка и от процедурата за разпределение на природен газ
за този пункт. В договорите за доставка между ползвателите на мрежата и клиентите се
договорят условията, по които клиентът прави заявки към своя доставчик и съответните
неустойки при отклонение на заявките от реално потребените количества. В този смисъл,
разходите за дисбаланс или разходи за закупуване на природен газ за балансиране с оглед
ежедневното изчистване на размера на дневния дисбаланс, трябва да бъдат покрити от
причинилите ги страни и нямат отношение към цената на природния газ на входа на
газопреносните мрежи. С оглед изложеното, отчетените от „Булгаргаз“ ЕАД разходи за
заплащане на дисбаланс и за покупка на природен газ за балансиране не могат да бъдат
признати за разход за доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа от
предходни ценови периоди, по смисъла на разпоредбата на чл. 17, ал. 12 от НРЦПГ.
Предвид горното, установената разлика между прогнозните и отчетните разходи за
доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа за I тримесечие на 2018 г. е
положителна в размер на 29 395 хил. лв.
Част от формираната през 2017 г. разлика между прогнозните и отчетните разходи
за доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа, в размер на 5 284 583 лв. е
отразена при определяне на цената на обществения доставчик за II тримесечие на 2018 г.
Останалата положителна разлика за 2017 г. в размер на 13 000 хил. лв. към настоящия
момент не е отразена в цените, по които общественият доставчик продава природен газ на
крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносните мрежи.
II. По отношение на компонентата за компенсиране на разходи, произтичащи
от наложени задължения към обществото
По силата на чл. 35 от ЗЕ, енергийните предприятия имат право да предявят искане
за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото,
включително свързани със сигурността на снабдяването, защитата на околната среда и
енергийната ефективност. Съгласно чл. 11а, ал. 1 от НРЦПГ, когато задължение към
обществото е наложено на повече от едно енергийно предприятие, произтичащите от това
задължение разходи се компенсират на съответните енергийни предприятия
пропорционално на частта от наложеното им задължение към обществото чрез цените,
които се заплащат от техните клиенти. В този случай, признатите от Комисията разходи се
определят като отделна компонента в утвърдената цена на съответното енергийно
предприятие и се възстановяват от неговите клиенти и/или от крайните снабдители на
природен газ, с които има сключен договор за доставка, въз основа на тяхното измерено
потребление – чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ. Чл. 11а, ал. 4 от НРЦПГ предвижда коригиране на
компонентата за всеки следващ ценови период в рамките на регулаторния период.
С подаденото заявление „Булгаргаз“ ЕАД предлага в цената на природния газ за III
тримесечие на 2018 г. да бъде включена компонента за компенсиране на разходи,
произтичащи от наложени задължения към обществото в размер на 1,37 лв./1000 нм3.
Искането е свързано с изпълнението на наложени на дружеството задължения,
произтичащи от Плана за действие при извънредни ситуации, съгласно Регламент (ЕС) №
994/2010 на Европейския парламент и на Съвета, одобрен от министъра на енергетиката
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(Плана). В тази връзка дружеството е приложило график за съхранение на природен газ
през 2018 г. по Плана, съдържащ прогнозни и отразени окончателни отчетни данни за
реализирани и нагнетени количества газ в ПГХ „Чирен“ и заплатени суми за тяхното
съхранение; писмо на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изх. № 24-00-751(3) от 23.03.2018 г.;
споразумение № 816 от 31.05.2018 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД за
съхранение на природен газ по Плана . Приложени са и актове за нагнетяване, съхранение
и добив на количества природен газ с отразена стойност на услугата по съхранение за
месеците февруари, март и април 2018 г. В тази връзка, общественият доставчик е
приложил и следните доказателства за извършените от него разходи: фактура от
„Булгартрансгаз“ ЕАД № 0000500925 от 01.03.2018 г., ведно с платежно нареждане за
плащане на суми по тази фактура; фактура от „Булгартрансгаз“ ЕАД № 0000500929 от
02.04.2018 г., ведно с платежно нареждане за плащане на суми по тази фактура, както и
фактура от „Булгартрансгаз“ ЕАД № 0000500931 от 03.05.2018 г., ведно с платежно
нареждане за плащане на суми по тази фактура.
„Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомило с писмо с изх. № БТГ-24-00-751(3) от
23.03.2018 г. обществения доставчик за приемане на нов график за нагнетяване на
природен газ на заявените количества по месеци в ПГХ „Чирен“ за газова година
2018/2019 г., в изпълнение на Плана.
Приложено е и копие от Споразумение № 816 от 31.05.2015 г., сключено между
„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД (Споразумение) за нагнетяване, съхранение и
добив на природен газ по Плана. Видно от Приложение № 1 към Споразумението
количествата по месеци за 2018 г. са: м. април – (…) млн. м3, м. май – (…) млн. м3; м. юни
– (…) млн. м3, м. юли – (…) млн. м3; м. август – (…) млн. м3.
Планът за действие при извънредни ситуации съдържа описание на мерките, които
трябва да бъдат предприети от страна на оператора на газопреносната мрежа
„Булгартрансгаз” ЕАД, в сътрудничество с предприятията за газ, големите промишлени
клиенти, асоциациите на потребителите и под контрола на Министерството на
енергетиката за отстраняване или смекчаване на въздействието от прекъсване на
доставките на природен газ за страната и региона. На основание чл. 72а от ЗЕ и Регламент
(ЕС) № 994/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за
гарантиране сигурността на доставките на природен газ, Планът за действие при
извънредни ситуации е одобрен със заповед на министъра на енергетиката. Съгласно т. 3.5
от същия, предприятията, които доставят природен газ на клиенти с неравномерно
потребление (в т.ч. топлофикационни дружества и крайни снабдители) са длъжни да
осигуряват количества природен газ за компенсиране на неравномерността в
потреблението на своите клиенти. В изпълнение на т. 3.5.2 от Плана, предприятията за
природен газ са длъжни да поддържат в началото на зимния сезон в ПГХ „Чирен“
количества природен газ с индикативен обем общо 290 млн. м3. Общественият доставчик
попада в кръга на предприятията за природен газ по т. 3.5.1, които имат задължения,
произтичащи от Плана и носят отговорност за сигурността на доставките (аргумент от т.
1.6.4 и т. 3.1 от Плана).
Съгласно т. 3.5.8 от Плана, разходите на предприятията за поддържане на запаса от
природен газ по т. 3.5.1 се възстановяват чрез цените на лицензионните услуги по реда на
чл. 35 от ЗЕ. За общественият доставчик количеството природен газ, изчислено за 2018 г.
съгласно т. 3.5.1 на Плана, е в размер на (…) хил. м3, представляващ обем от 20% от
годишните заявки за доставка от топлофикационни дружества и крайни снабдители.
Съгласно т. 3.9 от Плана, „Булгаргаз“ ЕАД ще заплаща съхранението на тези количества
по регулирани цени.
След анализ на представените от обществения доставчик справки, фактури и
актове е установено, че при формирането на компонентата за компенсиране на разходи,
произтичащи от наложени задължения към обществото за III тримесечие на 2018 г. са
взети предвид отчетените към 30.04.2018 г. разлики между прогнозните и отчетените
количества газ, съдържащи се в графика за съхранение по Плана, заплатената стойност за
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тяхното съхранение в ПГХ „Чирен“, както и реално доставените на клиенти количества
природен газ. Получената компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ е в размер на 1,37
лв./1000 нм3 и е с непроменена стойност спрямо предходното тримесечие.
След извършен анализ на данните от подаденото заявление, отчетната
информация за 2017 г. и 2018 г. е обосновано да бъдат направени следните корекции:
1. С оглед спазване на принципите на ценово регулиране по чл. 31 и чл. 23, в
частност принципа по чл. 23, т. 4 от ЗЕ, при определяне цената на природния газ за III
тримесечие на 2018 г. следва да бъде направена отрицателна корекция в размер на 13 000
хил. лв., представляваща частта от положителната разлика между прогнозните и
отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа за 2017
г., която към настоящия момент не е отразена в цените, по които общественият доставчик
продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към
газопреносните мрежи;
2. От анализа на среднопретеглените стойности на висшата калоричност на
природния газ е видно, че качествените характеристики на природния газ за III
тримесечие на 2018 г. ще бъдат близки до отчетната калоричност за аналогичното
тримесечие на 2017 г. В тази връзка, при преизчисляването на цените на природния газ в
енергийни единици за III тримесечие на 2018 г. и с цел последователност на подхода при
определяне на калоричността за съответното тримесечие е целесъобразно да бъде
използвана осреднената отчетна калоричност за III тримесечие на 2017 г. в размер на 9119
kcal, отразяваща качествените характеристики на природния газ, при коефициент за
преобразуване 10,61.
Въз основа на извършения анализ на данните от подаденото заявление,
предоставените документи и обосновки е установено следното:
Разходите за закупуване на природен газ по договора за внос за вътрешния пазар с
включени транзитни такси през територията на Република Румъния възлизат на 207 964
227 лв.
Цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа е в размер на 418,64
лв./1000 нм3 и е изчислена, като разходите за закупуване на природен газ са разделени на
предвидените общи количества природен газ за III тримесечие на 2018 г.:

В съответствие с чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ, към цената на природния газ на входа на
газопреносната мрежа се прибавя стойността на компонентата за дейността „обществена
доставка”, която за III тримесечие на 2018 г. е в размер на 7,11 лв./1000 нм3 или 1,6973%
от цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа:

В съответствие с чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, към горепосочената цена се прибавя и
компонента в размер на 1,37 лв./1000 нм3:

За осигуряване на баланс между интересите на енергийното предприятие и
клиентите е изчислена корекция в размер на 26,17 лв./1000 нм3, която е получена, след
като положителната разлика в размер на 13 000 хил. лв. е разделена на количествата
природен газ на входа на газопреносната мрежа.
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На основание чл. 17, ал. 12 от НРЦПГ, от така изчислената цена на природния газ в
размер на 427,12 лв./1000 нм3 се изважда стойността на корекцията в размер на 26,17
лв./1000 нм3:

При трансформиране на енергийната стойност на единица обем природен газ за
изчисляване на цените в MWh е използван коефициент за преобразуване в размер на 10,61
kWh за 1 м3 природен газ.
Въз основа на предоставените данни и документи и след направените изчисления,
цената за III тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик следва да продава
природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към
газопреносната мрежа, е в размер на 400,95 лв./1000 нм3 или 37,79 лв./MWh (без акциз и
ДДС).
В тази цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа. В
тази връзка клиентите следва да заплащат на крайните снабдители цена за достъп и пренос
през газопреносната мрежа, определена от оператора на газопреносната мрежа по реда на
Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през
газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Съгласно чл. 21, ал. 2 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните
снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи се
изменят в съответствие с промяната на цената на вход на газопреносните мрежи.
Изказвания по т.1.:
Докладва В. Тодоров. „Булгаргаз“ ЕАД е предложил за трето тримесечие на 2018 г.
цена в размер на 427,12 лв./1000 нм3, което е увеличение в сравнение с действащата цена с
65,30 лв./1000 нм3 или с 18,05%. Предложената цена включва компонента по чл. 17, ал. 6
от НРЦПГ в размер на 7,11 лв./1000 нм3 и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер
на 1,37 лв./1000 нм3. Общественият доставчик е преизчислил цената на природния газ от
лева за нм3 в лева за MWh, като е приложил коефициент 10,63. Коефициентът е изчислен
при отчитане на калоричност на природния газ за III тримесечие за периода 2013–2017 г.
По отношение на предложената за утвърждаване цена за III тримесечие на 2018 г.
Осреднените стойности на алтернативните горива за III тримесечие на 2018 г. се
увеличават с малко над 11% спрямо предишното тримесечие. Цените по договора за
доставка на природен газ между ООО „Газпром экспорт” и „Булгаргаз” ЕАД са изчислени
от дружеството при калоричност 8260 kcal/нм3. Валутният курс на лева към щатския долар
е изчислен от дружеството съгласно Наредбата и се увеличава с 3,32% спрямо предходния
ценови период. Прогнозните количества природен газ за доставка за III тримесечие на
2018 г. от внос са близо 497 млн. м3. Общественият доставчик не предвижда доставка на
природен газ от местни добивни предприятия и добив на количества природен газ от ПГХ
„Чирен“. Транзитната такса за пренос на природен газ през територията на Република
Румъния е прогнозирана от „Булгаргаз” ЕАД в размер на близо (…) лв. и отчита
резервираните годишен и тримесечен капацитети. „Булгаргаз” ЕАД ще участва в
търговете за резервиране на месечни капацитети. В съответствие с чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ,
предложеният размер на компонента за дейността „обществена доставка“ е 7,11 лв./1000
м3 или почти 1,7% от цената на природния газ на вход на газопреносната мрежа. В
годишен аспект остава в размер до 2,5 на сто, което съответства на допустимия ѝ размер.
Съгласно чл. 17, ал. 12 от НРЦПГ, при утвърждаване на периодичните изменения на
цените, при установяване на разлика между прогнозните и отчетните разходи за доставка
на природен газ на входа на газопреносната мрежа от предходен ценови период, цените
могат да бъдат изменени с тази разлика през следващи ценови периоди. От представените
от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи е видно, че при формирането на разликата по тази
разпоредба за I тримесечие на 2018 г. дружеството е включило разходи в размер на (…)
9

хил. лв. по договор, сключен с „Булгартрансгаз“ ЕАД, с предмет сделки по покупка и
продажба на природен газ за балансиране с оглед ежедневно изчистване на размера на
дневния дисбаланс. По отношение на този договор се прилагат разпоредбите на
Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс и Правила за балансиране на
пазара на природен газ и тази сума не може да бъде призната за разход. Предвид това,
установената разлика между прогнозните и отчетните разходи за доставка на природен газ
на входа на газопреносната мрежа за I тримесечие на 2018 г. е положителна и в размер на
29 395 хил. лв. Част от формираната през 2017 г. разлика между прогнозните и отчетните
разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа е отразена при
определяне на цената на „Булгаргаз“ ЕАД за II тримесечие на 2018 г. Останалата
положителна разлика за 2017 г. в размер на 13 000 хил. лв. и към настоящия момент не е
отразена в цените, по които общественият доставчик продава природен газ. По отношение
на компонентата за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към
обществото. След анализ на представените от обществения доставчик справки, фактури и
актове е установено, че при формирането на компонентата за компенсиране на разходи,
произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ е в
размер на 1,37 лв./1000 нм3 и е с непроменена стойност спрямо предходното тримесечие.
След извършен анализ на данните от подаденото заявление, отчетната информация за
2017 г. и 2018 г. е обосновано да бъдат направени следните две корекции:
1. С оглед спазване на принципите на ценово регулиране по чл. 31 и чл. 23, в
частност принципа по чл. 23, т. 4 от ЗЕ, при определяне цената следва да бъде направена
отрицателна корекция в размер на 13 000 хил. лв., представляваща частта от
положителната разлика между прогнозните и отчетните разходи за доставка на природен
газ на входа на газопреносната мрежа за 2017 г.;
2. От анализа на среднопретеглените стойности на висшата калоричност на
природния газ е видно, че качествените характеристики на природния газ за III
тримесечие на 2018 г. ще бъдат близки до отчетната калоричност за тримесечие на 2017 г.
В тази връзка, при преизчисляването на цените на природния газ в енергийни единици и с
цел последователност на подхода при определяне на калоричността за III тримесечие на
2017 г., калоричността е в размер на 9119 kcal, при коефициент за преобразуване 10,61.
Въз основа на извършения анализ на данните от подаденото заявление,
предоставените документи и обосновки е установено следното:
Цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа е в размер на 418,64
лв./1000 нм3 . Към цената на природния газ на входа на газопреносна мрежа се прибавя
стойността на компонентата за дейността „обществена доставка” в размер на 7,11 лв. и
компонента в размер на 1,37 лв., съгласно чл. 11а, ал. 2 от Наредбата или 427,12 лв./1000
нм3 . За осигуряване на баланс между интересите на енергийното предприятие и клиентите
е изчислена корекция в размер на 26,17 лв./1000 м3, която е получена след като
положителната разлика в размер на 13 млн. лв. е разделена на количествата природен газ
на входа на газопреносната мрежа. Въз основа на предоставените данни и документи и
след направените изчисления, цената за III тримесечие на 2018 г., по която общественият
доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на
клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 400,95 лв./1000 нм3 или
37,79 лв./MWh (без акциз и ДДС и цени за достъп и пренос). При трансформиране на
енергийната стойност на единица обем природен газ за изчисляване на цените в MWh е
използван коефициент за преобразуване в размер на 10,61 киловатчаса за 1 м3 природен
газ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 30, ал. 1, т. 7 и 8, и
чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 11а, чл. 17, чл. 21 и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 2 от
19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 6 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
работната група предлага КЕВР да обсъди и вземе следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
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2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за
разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на
Комисията;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Булгаргаз“
ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството.
И. Иванов благодари за стегнатото, изчерпателно изложение по съществената част
и за представянето с видим ентусиазъм.
В. Владимиров запита какъв е процентът увеличение спрямо досегашната цена.
В. Тодоров отговори, че увеличението е с 10,81%.
И. Иванов каза, че това не е посочено в доклада, защото се представят директните
единици в лв./1000 нм3 или в лв./MWh. Няма съмнение, че за потребителите (бизнес и
битови потребители) това ще бъде информация, която ги интересува. Тя ще бъде
оповестена, когато Комисията излезе със своето окончателно решение. Процентите са
тези, които най-силно се отразяват в информацията за гражданите.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по
доклада.
И. Иванов каза, че работната група наистина си е свършила добре работата. В
крайното решение, което е балансирано, е защитен общественият интерес.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 30, ал. 1, т. 7 и 8, и
чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 11а, чл. 17, чл. 21 и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 2 от
19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 6 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-15-20-23#1 от 08.06.2018 г.,
подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за III тримесечие на 2018 г., по
която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на
клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 25.06.2018 г. от
13:30 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Булгаргаз” ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-522 от 12.06.2018 относно заявление с вх. № Е-15-20-23#1 от
08.06.2018 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за III тримесечие на 2018 г.,
по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,
присъединени към газопреносната мрежа.
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ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
(А. Йорданов)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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