ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8-10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ Ц- 079
от 23.12.2008 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 23.12.2008 г., като разгледа заявление с вх.
№ Е-15-20-34/10.12.2008 г. на обществения доставчик “Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена на природния газ при продажба на потребители,
присъединени към газопреносната мрежа за І–во тримесечие на 2009 г., както и
събраните данни на проведено на 22.12.2008 г. откритото заседание за разглеждане на
подаденото заявление, установи следното:
Със заявление с вх. № Е-15-20-34/10.12.2008 г. “Булгаргаз” ЕАД е поискало от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да му бъдe утвърдена цена за І–во
тримесечие на 2009 г. за продажба на природен газ от обществен доставчик на
потребители, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 653,46 лв./1000 м3 без
ДДС или увеличение с 21,31%.
Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за енергетиката цените на природния газ,
предоставен от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от ДКЕВР при
установяване от нея на наличието на конкуренция, която създава предпоставки за
свободно договаряне на цените при пазарни условия за съответната дейност в
енергетиката. Комисията счита, че на пазара на природен газ не са налице фактически
предпоставки за формиране на конкурентна среда, поради което следва да регулира
цената, по която обществения доставчик продава природен газ на потребителите,
присъединени към газопреносната мрежа, съответно да се произнесе по горепосоченото
заявление.
По аргумент от разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от Наредбата за регулиране на цените
на природния газ (НРЦПГ) периодичността на изменение на цената, по която обществения
доставчик „Булгаргаз” ЕАД продава природния газ на крайните снабдители и на
потребители, присъединени към газопреносната мрежа, е в съответствие с условията на
търговските договори, по които обществения доставчик купува природен газ за
вътрешния пазар, т.е. на всеки три месеца. Съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ цената на
природния газ на входа на газопреносната мрежа се образува като среднопретеглена
стойност при отчитане на заявените за доставка количества природен газ от внос за
вътрешния пазар и от местни добивни предприятия с цел продажба през следващ период,
условията по договорите за пренос на природен газ до българска граница и валутния курс
на Българската народна банка на лева за щатския долар или друга чуждестранна валута, в
която се заплаща внасяният в страната природен газ. Периодичността на изменение на
цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа е в съответствие с условията
на търговските договори, по които обществения доставчик купува природен газ за
вътрешния пазар (чл. 17, ал. 4 от НРЦПГ). Във връзка с това изменение на основание чл.
26в от НРЦПГ общественият доставчик «Булгаргаз» ЕАД внася в комисията заявление с
предложение за цени в съответствие с промяната на цената на природния газ на входа на
газопреносната система.
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Предвид горното, ДКЕВР с писмо изх. № Е-15-20-30/04.11.2008 г. е изискала от
“Булгаргаз” ЕАД необходимата информация относно образуването на цената на входа на
газопреносната мрежа за І-во тримесечие на 2009 г. В тази връзка дружеството е подало
заявление за утвърждаване на цена на природния газ за І–во тримесечие на 2009 г., към
което е приложило: справка за цени и количества на природния газ за вътрешния пазар за
І–во тримесечие на 2009 г, цени на алтернативните горива, осреднен валутен курс на USD
към BGN за периода 10.11- 09.12.2008 г. (справка №1, справка №2, справка №3); справка
за заявените и реализирани количества природен газ за ІV-то тримесечие на 2008 г.;
(справка № 5) за получени количества природен газ по направления за периода 01.09.2008
г. – 30.11.2008 г. и прогнозни данни за м. декември 2008 г.; (справка № 6) за измерени
количества природен газ за дейността пренос по месеци за периода 01.09.2008 г. –
30.11.2008 г. и прогнозни данни за м. декември 2008 г ; (справка № 7) с данни за периода
01.09.2008 г. – 30.11.2008 г. и прогнозни данни за м. декември 2008 г. за количества и
приходи от продажби на природен газ по дейности; (справка №8) за разходи по дейности
за периода 01.09.2008 г. – 30.11.2008 г. и прогнозни данни за м. декември 2008 г.; (справка
№ 9) за капитал и капиталова структура; (справка № 10) за транзитен пренос на природен
газ за периода 01.09.2008 г. – 30.11.2008 г. и прогнозни данни за м. декември 2008 г.;
справка за заявени от потребителите количества природен газ за І–во тримесечие на 2009
г.; копия от фактури за закупен природен газ за ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2008 г.
В представените от дружеството документи е отчетена динамиката на изменение на
основните фактори, формиращи равнището на цената на природния газ, а именно цените
на алтернативните на природния газ горива на международните пазари и курса на лева
към щатския долар, който за периода е 1,54075.
Общото заявено количество от “Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ на
потребители за първото тримесечие на 2009 г. е 1 062 912 хил. м3, от които ще бъдат
доставени по съответните договори от внос за вътрешния пазар 820 649 хил. м3 и от ПГХ
Чирен 242 263 хил. м3.
След извършен анализ на данните, съдържащи се в подаденото заявление, комисията
установи, че цената на входа на газопреносната мрежа за І–во тримесечие на 2009 г.,
предложена от “Булгаргаз” ЕАД е образувана при отчитане на следните елементи:
1. В договорите за доставка на природен газ до българската граница,
ценообразуващ елемент на газа са средноаритметичните стойности на месечните
котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца, които са се изменили,
както следва:
 За мазут със съдържание на сяра 1 % намаляват с 10,91 %;
 За мазут със съдържание на сяра 3.5 % намаляват с 13,46 %;
 За газьола със съдържание на сяра 0.2 % намаляват с 10,91 %.
2. Цените на природния газ по договорите за внос и местен добив се изменят
както следва:
 Намаляват с 11,64 % по договора с "ОВЕРГАЗ ИНК." АД – чл. 2.1;
 Намаляват с 11,87 % по договора с WINTERSHALL ERDGAS HANDELSHAUS
ZUG AG;
 Намаляват с 11,83 % по договора с ООО “ГАЗЭКСПОРТ” за потребителите от
югозападна България;
 Увеличение с 2,16 % по договор №2 сключен между "ОВЕРГАЗ ИНК." АД
и“Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ за Република България – чл. 2.3 ;
 Увеличават се с 0.44 % - транзитните такси по договорите за транзитиране на
природен газ през територията на Румъния за Република България.
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3. Количествата, заявени от “Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ за
потребители са 1 062 912 хил.м3 и се увеличават с 61 640 хил.м3 (0.94 %) в сравнение с
утвърдените за предходното тримесечие.
Количествата, заявени от “Булгаргаз” ЕАД по контрагенти са както следва:
 Увеличават се с 43 800 хил.м3, т.е. с 17.49 % по договора с "ОВЕРГАЗ ИНК." АД–
чл.2.1;
 Увеличават се с 27 800 хил.м3, т.е. с 22,75 % по договора с WINTERSHALL
ERDGAS HANDELSHAUS ZUG AG;
 Остават непроменени по договор №2 сключен между "ОВЕРГАЗ ИНК." АД и
“Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ за Република България –чл.2.3;
 Увеличават се с 1 979 хил.м3, т.е. с 9,72 % по договора с ООО “Газекспорт” за
потребителите от югозападна България.
4. Валутният курс на лева към щатския долар за период от 30 дни, предхождащ
внасянето на предложението отчита увеличение от 1.33524 лв. на 1,54075лв. за един
щатски долар, т.е. със 15.39 %.
След анализ на предоставените от «Булгаргаз» ЕАД данни комисията установи, че
заявителят е образувал предложената цена само при отчитане на количествата от внос за
вътрешния пазар, което води до значително увеличаване на цената на природния газ,
респективно на разходите на енергийните и производствени дружества, използващи
природен газ, а така също и на битовите потребители. Основен принцип, за чието спазване
ДКЕВР трябва да следи служебно при изпълнение на правомощията си за ценово
регулиране, е осигуряването на баланс между интересите на енергийните предприятия и
на потребителите, както и между отделните категории енергийни предприятия (чл. 23, ал.
1, т. и т. 3 във връзка с чл. 31 от ЗЕ). С оглед на това комисията счита, че за достигане на
общото заявено от “Булгаргаз” ЕАД количество за доставка на природен газ на
потребители за първо тримесечие в размер на 1 062 912 хил.м3 следва да бъдат включени
242 263 хил.м3 от ПГХ Чирен по цена 450 лв./ 1000 нм3.
Като взе предвид всички изложени по-горе факти и обстоятелства комисията
установи, че общите разходи за закупуване на природен газ от внос за вътрешния
пазар и ПГХ Чирен са в размер на 613 943 731,96 лв.
Цената за доставката на природен газ за 1000 нм3 е в размер на 577,61 лв./ 1000 нм3
и е изчислена като пълните разходи са разделени на заявените от потребителите
количества за І-во тримесечие на 2009 г.:
613 943 731,96: 1 062 912 = 577,61 лв./ 1000 нм3
Съгласно чл. 17 ал. 5 от Наредбата за регулирането на цените на природния газ
върху цената се начислява надценка в размер на 3%:
577,61 * 1,03 = 594,93 лв./ 1000 нм3
В така определената цена следва да се включи и утвърдената цена за пренос на
природен газ през газопреносната мрежа в размер на 19,73 лв./ 1000 нм3.
594,93 + 19,73 = 614,66 лв./ 1000 нм3
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Предвид всички изчисления, цената на природния газ при продажба от обществения
доставчик на крайните снабдители и на потребителите, присъединени към газопреносната
мрежа е в размер на 614,66 лв./1000 нм3 (без ДДС).
Увеличението на цената на природния газ при продажба от обществения доставчик
на потребители за І-во тримесечие на 2009 г. спрямо ІV-то тримесечие на 2008 г. е в размер
на 76 лв./ 1000 нм3 или с 14,11 %.
Съгласно чл. 21 от НРЦПГ цените, по които общественият доставчик продава
природен газ на крайните снабдители и на потребители, присъединени към
газопреносната мрежа, както и цените, по които крайните снабдители продават природен
газ на потребители, следва да бъдат изменени в съответствие с промяната на цената на
природния газ на входа на газопреносната мрежа.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, т. 5а и т. 6а и ал. 4 от
Закона за енергетиката, чл. 17, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, чл. 21 от Наредбата за регулиране
на цените на природния газ във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за енергетиката и чл.
26в от Наредбата за регулиране на цените на природния газ,
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Утвърждава, считано от 01.01.2009 г.:
1. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения доставчик на
крайните снабдители и на потребителите, присъединени към газопреносната мрежа
в размер на
614,66 лв./1000 нм3 (без ДДС).
2. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения доставчик на
потребители, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на
“Булгартрансгаз” ЕАД, в размер на
622,38 лв./1000 нм3 (без ДДС).
3. Пределни цени за продажба на природен газ от крайните снабдители:
Пределна продажна цена за пренос на природен газ
през газоразпределителната мрежа и снабдяване
лв./1000 м3 [без ДДС]
№

1

Газоразпределително предприятие

Стопански
потребители
с
равномерно
потребление

Стопански
потребители с
неравномерно
потребление

Цена за
снабдяване,
[лв./потребител
на месец]*

829,67

"Хебросгаз" АД
до 5 000 м3/год, вкл.
до 50 000 м3/год, вкл.

Битови потребители

756,89

829,67
812,38
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до 100 000 м3/год, вкл.
до 200 000 м3/год, вкл.
до 400 000 м3/год, вкл.
до 2 000 000 м3/год, вкл.
над 2 000 000 м3/год
2

746,22
736,02

797,81
783,71

725,93
702,56
679,21

769,71
737,28
704,87

"Дунавгаз" ЕАД
до 5 000 м3/год, вкл.
до 50 000 м3/год, вкл.
до 100 000 м3/год, вкл.
до 200 000 м3/год, вкл.
до 400 000 м3/год, вкл.
до 600 000 м3/год, вкл.
до 800 000 м3/год, вкл.
до 1 000 000 м3/год, вкл.
до 5 000 000 м3/год, вкл.
до 10 000 000 м3/год, вкл.
над 10 000 000 м3/год

3

768,83
759,35
749,87
740,38
734,82
730,88
727,81
705,55
695,74
689,87

до 50 000 м3/год, вкл.
до 100 000 м3/год, вкл.
до 200 000 м3/год, вкл.
до 400 000 м3/год, вкл.
до 600 000 м3/год, вкл.
до 800 000 м3/год, вкл.
до 1 000 000 м3/год, вкл.
до 5 000 000 м3/год, вкл.
над 5 000 000 м3/год.
4

775,32
762,61
749,90
737,18
729,73
724,44
720,34
690,48
677,31

над 100 000 м3/год

774,84
746,20
953,72
831,45
799,45
762,61

до 10 000 м3/год, вкл.
до 100 000 м3/год, вкл.
над 100 000 м3/год, вкл.
"Черноморска технологична компания" АДр. Добруджа
до 20 хил.м3
до 200 хил.м3
до 1000 хил.м3
над 1000 хил.м3
до 10 хил.м3
до 50 хил.м3
до 100 хил.м3

2,64
2,64

953,72

до 5 000 м3/год, вкл.

5

808,57
808,57
806,23
797,15
788,07
778,98
773,65
769,87
766,93
745,49
735,95

"Овергаз Инк."АД - Община Банско
до 100 000 м3/год, вкл.

2,70
2,70

807,51
806,15
799,94
793,73
787,51
783,87
781,28
779,27
764,59
758,05
754,09

"Бургасгаз"ЕАД
до 5 000 м3/год, вкл.

807,51

901,31
778,80
738,55
712,77
685,89
841,17
821,39
182,38
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783,48

над 100 хил м3
6

"Черноморска технологична компания" АДгр. Търговище
до 10 000 м

688,64

3

7

над 10 000 м
"Черноморска технологична компания" АДрегион Мизия
от 0 до 20 000 м

3**

от 20 001 до 200 000 м

3**

от 200 001 до 1 000 000 м3**
от 1 000 001 м3 до 5 000 000 м3**
от 5 000 001 м3 до 10 000 000 м3**
над 10 000 000 м3**

872,66
740,66
709,66
696,66
683,66
665,66
655,66

до 10 000 м3
над 10 000 м
8

3

"Комекес" АД- гр. Самоков

658,86

"Монтанагаз" АД- гр. Монтана
3

над 100 000 м3

772,40
759,35
750,39

до 100 000 м3
от 100 001 до 1 000 000 м

3

9 над 1 000 000 м3
10 "Газоснабдяване- Първомай" АД

836,45
668,30
661,65

до 100 000 м3
над 100 000 м

799,01
793,72
781,14 897,43
854,54

763,38
713,71
677,82

до 10 000 м3
от 10 001 до 100 000 м

836,52
814,96
791,07

3

3

795,83
791,71
776,67

до 10 000 м3
от 10 001 до 100 000 м

3

над 100 000 м3
11 "Газоснабдяване- Враца" АД- гр. Мездра
до 10 000 м

820,59
765,25
748,31

3

над 10 000 м

3

до 1 000 000 м3
3

над 1 000 000 м
12 "Газоснабдяване-Асеновград" АД
до 100 000 м

3

над 100 000 м3

656,32
653,42
848,07
694,69
692,27

769,67
749,87

13 "Софиягаз" ЕАД- общ. Божурище
до 10 000 м

869,07
787,05
776,52

3

над 10 000 м

3

до 100 000 м3
3

над 100 000 м

14 "Балкангаз- 2000" АД- гр. Ботевград

741,00
697,35
652,98

679,07 749,29
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15 "Севлиевогаз- 2000" АД- гр. Севлиево
16 "Примагаз" АД-гр. Варна
17 "Газоснабдяване-Нови Пазар" АД
до 100 000 м3
от 100 001 до 1 000 000 м

3

над 1 000 000 м3

677,80
685,98
752,27
650,56
626,51

779,96
751,80

до 100 000 м3
3

над 100 000 м
18 "Велбъждгаз" АД- гр. Кюстендил
до 100 000 м

3

от 100 001 до 1 000 000 м3
над 1 000 000 м3

854,80
690,77
670,70
650,83
788,47
772,14

до 100 000 м3
3

от 100 001 до 1 000 000 м
19 "Кожухгаз" АД- гр. Петрич
до 100 000 м

3

от 100 001 до 1 000 000 м

3

над 1 000 000 м3

915,59
747,66
727,98
670,68

686,12
661,87
677,90
677,46

781,72
745,61
677,07
697,45
730,28
725,76

740,75
713,89
694,25
661,39

768,41
737,78
702,86
681,92

до 100 000 м3
3

над 100 000 м

20 "Каварнагаз" ООД- гр. Каварна
21 "Газинженеринг" ООД- гр. Долни Дъбник
22 "Камено-газ" ЕООД- гр. Камено
23 "Кнежагаз" ООД - гр. Кнежа
24 "Софиягаз" ЕАД - Столична община
до 10 000 м3/год, вкл.
до 100 000 м3/год, вкл.
до 1 000 000 м3/год, вкл.
над 1 000 000 м3/год

709,48 762,97
756,12 860,51
834,95

25 "Варнагаз" АД - гр. Варна

843,77

до 10 000 м3/год, вкл.
3

до 100 000 м /год, вкл.
3

до 1 000 000 м /год, вкл.
над 1 000 000 м3/год
26 "Добруджа газ" АД
27 "Правецгаз 1" АД
28 "Костинбродгаз"ООД
29
"Сити газ България"ЕАД - Регион Тракия
до 10 000 м3**
до 100 000 м

3**

до 500 000 м3**
до 1 000 000 м3**

835,14
724,78
884,35
845,55
850,61

700,25
675,73
660,09
689,40
679,11
654,38

781,96
746,29
707,05
688,85
752,23
731,64
694,57
812,61

852,95
841,98
896,83
830,25

812,25
745,13
696,78
682,00
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до 5 000 000 м3**
над 5 000 000 м

3**

30 "Рилагаз" АД
31 "Промишлено газоснабдяване" ООД
до 100 000 м3/год, вкл.
3

до 1 000 000 м /год, вкл.
над 1 000 000 м3/год
32 "Газо-енергийно дружество-Елин Пелин"
ООД
3

до 1 000 000 м /год, вкл.
3

над 1 000 000 м /год

672,18
667,71
692,66

721,66 774,66
684,74 907,85

697,94
680,77
645,98
711,40 740,34
683,40
647,30

* - колоната отразява цените за снабдяване с природен газ, които се заплащат в лева за потребител
на месец (лева/потребител на месец)
** -цените се отнасят за консумация в рамките на посоченият интервал

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