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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

№ Р-119 

от 26.08.2010 г. 

 

 

 

на закрито заседание, проведено на 26.08.2010 г., като разгледа доклад  

вх. № Е-ДК-326/17.08.2010 г. по подадено   заявление с вх. № Е-02-00-22/26.01.2010 г. 

от „Булгартрансгаз” ЕАД, за одобряване на „Методика за определяне на цените при 

дисбаланс на газопреносния оператор”, съгласно член 7, параграф 3 от Регламент 

(ЕО) 1775/2005 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както и съответващия 

текст на член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) 715/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета на ЕС и събраните данни от проведеното открито заседание на 24.08.2010 

г., установи следното: 

 

Република България от 01.01.2007 г. е пълноправен член на Европейския 

съюз (ЕС). От тази дата всички регламенти на ЕС имат пряк и непосредствен ефект 

при правоприлагането им  и са задължителни. Съгласно Регламент (ЕО) 1775/2005 

г., член 7, параграф 7 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС е необходимо 

ДКЕВР да одобри „Методика за изчисляване и окончателни тарифи при 

дисбаланс”. След това “Булгартрансгаз” ЕАД трябва да предприеме действия за 

публичното и оповестяване, в изпълнение на чл. 7, параграф 3 от Регламента:  

„Цените при дисбаланс отразяват възможно най-точно разходите, като 

същевременно осигуряват подходящи стимули за потребителите на мрежата да 

балансират подаването и изтеглянето на газ от системата. Целта на цените е да 

предотвратят взаимно субсидиране между потребители на мрежата и не бива да 

водят до пречки при влизане на нови участници на пазара. 

Методиката за изчисляване на цени при дисбаланс, както и окончателните 

тарифи се оповестяват публично от компетентните органи или от оператора на 

преносната система, както е уместно.” 

С писмо вх. № Е-02-00-22/26.01.2010 г. “Булгартрансгаз” ЕАД е 

представило в ДКЕВР за одобряване на „Методика за определяне на цените при 

дисбаланс на газопреносния оператор”. Методиката е разработена в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕО) 1775/2005 и е предназначена за целите на 

хармонизиране на действащото законодателство с европейските правни норми.  
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Режимът на балансиране осигурява, че газопреносната мрежа, собственост 

на „Булгартрансгаз” ЕАД ще се оперира по сигурен начин и  разходите ще се 

алокират правилно между участниците на пазара на природен газ. 

Съгласно член 7, параграф 7 от Регламент (ЕО) 1775/2005: „ Държавите-

членки предприемат мерки, чрез които да гарантират стремежа на операторите на 

преносни системи да хармонизират режимите на балансиране и да усъвършенстват 

структурите и нивата на таксите за балансиране с цел подпомагане на търговията с 

газ”. 

Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) 1775/2005 регулаторните органи на 

държавите-членки, създадени съгласно член 25 от Директива 2003/55/ЕО, 

предприемат мерки, с които обезпечават изпълнението на регламента и насоките. 

На 24.08.2010 г. в сградата на ДКЕВР бе проведено открито заседание, на 

което присъстваха представители на газовите дружества и изразиха становища по 

методиката като уточниха че ги представят в писмен вид.  

От изложеното следва извода че Р.България и в частност ДКЕВР като 

независим специализиран държавен орган с правомощия за регулиране на 

дейностите в енергетиката има задължение по Регламент (ЕО) 1775/2005 да одобри 

„Методика за определяне на цените при дисбаланс на газопреносния оператор” със 

задължителни указания. 

  
 Предвид гореизложеното и на основание член 10, във връзка  и член 7, 

параграф 3  от Регламент (ЕО) 1775/2005 на Европейския парламент и на Съвета на 

ЕС  съответсващите им член 24 и член 21 параграф 3 от Регламент (ЕО) 715/2009 на 

Европейския парламент и Съвета на ЕС   

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Одобрява „Методика за определяне на цените при дисбаланс на газопреносния 

оператор” като основа за изчисляване на цените и задължава  дружеството да 

публикува методиката на Интернет страницата си  от влизане в сила на решението.  

2. Задължава в срок до 15.11.2010 г. „Булгартрансгаз” ЕАД да  изпълни следните 

указания: 

 Да представи сравнителен анализ на приложимите методики на оператори от 

други страни с добри практики. 

 Да се отчете влиянието на количествата природен газ от газохранилищата и 

други източници. 

 Да се изготви и представи пред ДКЕВР допълнителен анализ как 

определената цена за балансиране на комбинирания оператор ще се отрази на 
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неговите приходи и как би повлияло на цените за пренос, съхранение и 

обществено снабдяване. 

 Да се посочат примери от практиката на дружеството за изминали периоди и 

определени цени за предоставяне на услугата - балансиране. Да се посочи 

ефектът от извършените тествания за тези периоди. 

  Да се изготви анализ как ще действа методиката при наличието на повече 

търговци на пазара на природен газ. 

 Да се изготви анализ какъв ще е ефектът при действие на методиката върху 

потребители свързани с транзитния газопровод в югозападна България. 

 Да бъдат дадени становища - при действие на методиката как ще бъдат  

уредени отношенията между „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз” ЕАД и 

операторите на Украйна и Румъния, в съответствие със сключените договори 

на „Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ. 

 Да се изготви анализ как действа методиката за определяне на цените при 

планови ремонти и аварийни ситуации за други свързани преносни системи 

извън територията на Р България. 

3. Задължава в срок до 15.11.2010 г. „Булгаргаз” ЕАД да  изпълни следните 

указания: 

 Да бъдат дадени становища - при действие на методиката как ще бъдат  

уредени отношенията между „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз” ЕАД и 

операторите на Украйна и Румъния, в съответствие със сключените договори 

на „Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ. 

 

 Да се изготви анализ как ще повлияе методиката върху приходите и разходите 

на дружеството при прилагането й. 
 

 Да се изготви анализ как ще повлияе методиката върху приходите и разходите 

и как те ще бъдат разпределени между останалите участници в сделките за 

балансиране при горепосочената цена .  
 

4. В срок до 15.11.2010 г. „Булгартрансгаз” ЕАД  и „Булгаргаз” ЕАД да представят 

в ДКЕВР резултатите от действието на методиката в реални условия.  
 

   

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

  
                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    (Ангел Семерджиев) 

 

 

                                                    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                       ( В. Лозанов)   

 


