ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ Ц-011
от 28.06.2006 г.

ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 28.06.2006г., като разгледа заявление с
вх. № Е-15-20-15/12.06.2006г. на “Булгаргаз” ЕАД и образувана административна
преписка № 40/2006г., доклад с вх. № Е-ДК-246/21.06.2006г. от дирекции
“Газоснабдяване” и “Икономически анализи и работа с потребителите” и събраните
данни на проведено на 27.06.2006г. откритото заседание за разглеждане на
административната преписка, установи следното:
Със заявление с вх. № Е-15-20-15/12.06.2006г. “Булгаргаз”ЕАД е представило в ДКЕВР
предложение за утвърждаване на цени за ІІІ–то тримесечие на 2006г. за продажба на
природен газ от обществения доставчик на обществените снабдители и на потребители,
присъединени към газопреносната мрежа в съответствие с условията на търговските
договори, по които обществения доставчик купува природен газ за вътрешния пазар.
Определянето на цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа е
регламентирана от чл.17, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ и не
подлежи на утвърждаване от ДКЕВР като самостоятелна цена, а представлява един от
компонентите, от които се формира пределната цена на природния газ при продажба от
обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа. Другият
компонент, който участва във формирането на пределната цена на природния газ при
продажба от обществения доставчик е утвърдената с решение на ДКЕВР № Ц-001от
10.02.2005г. цена за пренос на природен газ по газопреносната мрежа - 19.73 лв./1000 м3 (без
ДДС).
С резолюция на председателя на ДКЕВР е образувана преписка № ПЦ-40/2006г. и със
заповед № Е-3-88/13.06.2006г. е определена работната група, която да проучи заявлението.
С писмо изх. № Е-15-20-14/15.05.2006г. на ДКЕВР е изискана от “Булгаргаз”ЕАД
необходимата информация относно образуването на цената на входа на газопреносната
мрежа за IІІ-то тримесечие на 2006 г.
С подаденото заявление “Булгаргаз”ЕАД предлага утвърждаване на цени за ІІІ-то
тримесечие на 2006г. при продажбата от дружеството на потребители присъединени към
газопреносната мрежа да е 302.95 лв./1000м3, без ДДС. Така предложената цена е без
промяна спрямо предходното тримесечие, но доколкото цената подлежи на регулиране
съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката ДКЕВР разгледа
преписката и провери представените данни и справки.
От прегледа на представените данни и справки към заявление с вх. № Е-15-20-15 от
12.06.2006г. на “Булгаргаз” ЕАД се установи, че цената при продажба на природен газ от
обществения доставчик и цената на входа на газопреносната мрежа за ІІІ–то тримесечие на
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2006г. е образувана като са взети в предвид елементите формиращи цената на природния газ
на входа на газопреносната мрежа, които са се изменили за ІІІ–то тримесечие на 2006г.
спрямо ІІ –ро тримесечие на 2006 г., както следва:
1. Котировките на алтернативните горива за последните три месеца се променят,
както следва:
• Цените на мазут със съдържание на сяра 1 % намалят с 1.68 %;
• Цените на мазут със съдържание на сяра 3.5 % нарастват с 10.25 %;
• Цените на газьола със съдържание на сяра 0.2 % нарастват с 14.70 %.
В договорите за доставка на природен газ до българската граница, ценообразуващ
елемент на газа са средно - аритметичните стойности на месечните котировки на
алтернативните горива за предходните девет месеца, които са се увеличили, както следва:
• За мазут със съдържание на сяра 1 % нарастват с 2.52 %;
• За мазут със съдържание на сяра 3.5 % нарастват с 6.97 %;
• За газьола със съдържание на сяра 0.2 % нарастват с 3.60 %.
2. Цените на природния газ по договорите за внос и местен добив се променят, както
следва:
• Нараства с 4.29 % по договора с "ОВЕРГАЗ ИНК." АД;
• Нараства с 4.37 % по договора с WINTERSHALL ERDGAS HANDELSHAUS ZUG
AG;
• Намалява с 11.08 % по договора с “Мелроуз Рисорсиз” (“Петреко САРЛ”);
• Нараства с 4.41 % по договора с ООО “ГАЗЭКСПОРТ” за потребителите от
югозападна България.
3. Количествата заявени от “Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ по
съответните договори за внос и местен добив нарастват общо с 39 634 хил.м3 (5.057 %) в
сравнение с предходното тримесечие, както следва:
• Нарастват с 62 000 хил.м3, т.е. с 28.84 % по договора с "ОВЕРГАЗ ИНК." АД;
• Остават непроменени по договора с WINTERSHALL ERDGAS HANDELSHAUS
ZUG AG;
• Остават непроменени по договора за транзитен пренос на природен газ с Руската
Федерация;
• Намаляват с 2 366 хил.м3, т.е. 33.39 % по договора с ООО “Газекспорт”;
• Намаляват с 20 000 хил.м3, т.е. 22.22 % по договора с “Мелроуз Рисорсиз”
(“Петреко САРЛ”).
От представените справки се установи, че „Булгаргаз”ЕАД за второ тримесечие на
2006 г. е използвало от отделения за съхранение в подземно газово хранилище Чирен
природен газ в размер на 40 114 хил.м3.
4. Валутният курс на лева към щатския долар за период от 30 дни, предхождащ
внасянето на предложението отчита намаление от 1.64209 лв. на 1.52821 лв. за един щатски
долар, т.е. с 6.9 %.
След отчитане на горепосочените изменения на ценообразуващите елементи по
договорите за доставка на природен газ, цената на входа на газопреносната мрежа за ІІІ-то
тримесечие на 2006г. се повишава спрямо второто тримесечие на 2006г. от 283.22 лв./1000
м3 на 283,31 лв./1000 м3, т.е. с 0.09 лв./1000 м3. При отчитане на повишаването на цената на
газа на входа на преносната мрежа на “Булгаргаз”ЕАД цената на природния газ при
продажба от обществения доставчик следва да се повиши с 0.03 % или от 302.95 лв./1000
м3 (без ДДС) на 303.04 лв./1000 м3 (без ДДС).
С оглед на изложеното може да се направи извод, че посочената от дружеството цена
на природния газ на входа на газопреносната мрежа е образувана в съответствие с
изискванията на чл.17, ал.3 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ като
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среднопретеглена стойност на базата на заявените за доставка количества природен газ за
второто тримесечие на 2006г. от внос и местен добив, условията по договорите и валутния
курс на БНБ на лева за щатския долар.
Дружеството не е поискало в подаденото заявление да бъде изменена цената, като се
отрази констатираното увеличаване на цената на входа на преносната мрежа, а предлага да
се запази цената от предходното тримесичие и да бъде утвърдена от Комисията цена за ІІІто тримесечие - 302,95 лв./1000 м3, което е с 0.09 лв./1000 м3 по-ниска от реално
изчислената среднопретеглена цена. Цената при продажба от “Булгаргаз”ЕАД в качеството
се на обществен доставчик е образувана с действащата към момента цена за пренос по
газопреносната мрежа – 19.73 лв./1000 м3 (без ДДС).
Направеното от “Булгаргаз” ЕАД предложение за утвърждаване за ІІІ–то тримесечие на
2006г. на цени за продажба на природен газ от обществения доставчик на обществените
снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа, както и на цени за
продажба на природен газ на потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа,
е законосъобразно и обосновано и следва да бъде прието.
Утвърждаването на пределната цена за продажба на природен газ от обществения
доставчик “Булгаргаз” ЕАД, която не се изменя спрямо ІІ-то тримесечие на 2006г., не води
до изменение на пределните цени при продажба на природен газ от обществените
снабдители на потребители, присъединени към газоразпределителните мрежи (чл. 21 от
Наредбата за регулиране на цените на природния газ).
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6 и чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за
енергетиката , и чл. 17 и чл. 21 от Наредбата за регулиране на цените на природния
газ,
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:
Утвърждава, считано от 01.07.2006г.:

1. Пределна цена, по която обществения доставчик – “Булгаргаз” ЕАД продава
природен газ на обществените снабдители и на потребители, присъединени към
газопреносната мрежа –
302.95 лв./1000 м3 (без ДДС).
2. Пределна цена, по която обществения доставчик – “Булгаргаз” ЕАД продава
природен газ на потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа
собственост на дружеството310.67 лв./1000 м3 (без ДДС).
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3. Не изменя пределните цени на природния газ при продажба от обществените
снабдители на потребители, присъединени към газоразпределителните мрежи
утвърдени по т.3 на решение № Ц-006/27.03.2006 г.на ДКЕВР.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14
(четиринадесет) дневен срок.
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