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Предложения от „Булгартрансгаз“ ЕАД с вх. № Е-15-45-21 от 24.03.2020 г.  и с вх. № Е-15-45-21 от 07.05.2020 г.  

за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните 

мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД (Методиката)  

 

 
Член/ 

алинея

/ точка 

от 

Метод

иката 

Съществуващ текст в Методиката 

 
Предложение за изменение и 

допълнение на Методиката: 

 

Мотиви  

на предложението  

за изменение и/или 

допълнение на 

 Методиката 

Мотиви на КЕВР  

за приемане/ 

отхвърляне на 

предложението за  

изменение и/или  

допълнение на  

Методиката 

1. Чл. 1 Чл. 1. (1) С тази методика се определят 

условията и редът за образуване на 

цените за достъп и пренос на природен 

газ през националната газопреносна 

мрежа и по газопреносната мрежа за 

транзитен пренос, собственост на 

"Булгартрансгаз" - ЕАД, вкл.: 

… 

(2) Методиката се прилага по отношение 

на образуване на цените за достъп и 

пренос на природен газ през всяка от 

газопреносните мрежи, собственост на 

оператора "Булгартрансгаз" - ЕАД, или 

през преносна система. 

 

Предлага се: 

В ал. 1, изр. първо, изразът 

„националната газопреносна 

мрежа и по газопреносната 

мрежа за транзитен 

пренос,вкл.:“ да се замени с 

израза „газопреносната 

система, включително:“; 

2. В ал. 2, изразът „всяка от 

газопреносните мрежи“ да се 

замени с израза 

„газопреносната система“, а 

изразът „или през преносна 

система“ да се заличи. 

Предложението е свързано с 

целесъобразността за 

ценообразуване на 

газопреносната система в 

цялост, като отпада 

възможността 

ценообразуване да бъде 

извършено поотделно за 

газопреносните мрежи, 

собственост на 

Булгартрансгаз ЕАД. 

Следва да се има предвид, че 

двете мрежи са физически 

свързани и функционират 

като единна система. С 

прилагането на входно-

изходния модел към 

газопреносната система като 

цяло, ще се постигнат 

еднакви тарифни условия за 

ползвателите на двете 

мрежи. Вътрешните 

междумрежови точки няма 

да се тарифират. 

Приема се. 

Предложеният текст 

позволява да се запази 

досегашния начин на 

ценообразуване, 

разглеждайки 

националната 

газопреносна мрежа и 

газопреносната мрежа за 

транзитен пренос в 

тяхната цялост като 

газопреносна система. 

 

 

 

 

2. Чл. 2, 

ал. 1, т. 

Чл. 2. (1) Целта на методиката е да 

гарантира определянето на цени 

Предлага се текстът да 

придобие следната редакция: 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 
Приема се. 
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3  поотделно за входните точки и за 

изходните точки, както и за 

установените ценови зони при спазване 

на следните принципи: 

… 

3. отчитане необходимостта от 

цялостност на мрежите и техните 

подобрения; 

„3. отчитане необходимостта от 

цялостност на газопреносната 

система и нейното 

подобрение;“ 

 
 

газопреносната  система в 

цялост. 

3. Чл. 2, 

ал. 2  

 

(2) Механизмът за разпределение на 

разходите (респ. на утвърдените 

необходими годишни приходи) по 

входни точки/зони и изходни точки/зони 

осигурява формирането на 

недискриминационни цени, които 

отразяват разходите и подпомагат 

ефикасната търговия с природен газ и 

ефикасното използване на 

газопреносните мрежи, като 

същевременно предотвратяват 

кръстосаното субсидиране между 

ползватели на мрежите. 

Предлага се изразът 

„газопреносните мрежи“ да се 

замени с израза 

„газопреносната система“, а 

думата „мрежите“ да се 

замени с думата „системата“. 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се. 

 

4. Чл. 3 Чл. 3. Цените за достъп и пренос на 

природен газ по газопреносни мрежи се 

образуват при спазване на принципите за 

ценово регулиране, регламентирани в 

Закона за енергетиката. 

Предлага се чл. 3 да придобие 

следната редакция: 

„ Чл. 3. Цените за достъп и 

пренос на природен газ през 

газопреносните мрежи се 

образуват при спазване на 

принципите за ценово 

регулиране, регламентирани в 

Закона за енергетиката, 

Регламент (ЕС) 2017/460 на 

Комисията от 16 март 2017 

година за установяване на 

Мрежов кодекс относно 

хармонизирани структури на 

тарифите за пренос на газ 

(Регламент (ЕС) 2017/460) и 

приложимото 

Предложението цели 

постигане на съответствие 

на Методиката и със 

изискванията на Регламент 

(ЕС) 2017/460, освен 

регламентираните в ЗЕ. 

Приема се.  

Регламентът определя 

правилата относно 

хармонизирани 

структури на 

тарифите за пренос на 

газ, включително 

правила относно 

прилагането на 

методиката за 

референтна цена, 

съответни изисквания 

за консултации и 

публикуване, както и 

изчисляването на 
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законодателство на 

Европейския съюз (ЕС).“. 
минимални цени за 

стандартните 

продукти за 

капацитет. 
5. Чл. 4, 

ал. 2  

Чл. 4. (2) При определянето на цените се 

взема предвид следното: 

 1. входните точки и изходните точки и 

ценовите зони, определени от оператора 

за съответната газопреносна мрежа или 

за преносната система; 

 2. цените за достъп и пренос се 

определят поотделно за входните 

точки/зони и изходните точки/зони на 

съответната преносна мрежа или на 

преносната система. 

Предлага се чл. 4, ал. 2 да 

придобие следната редакция: 

„При определянето на цените се 

вземат предвид входните точки 

и изходните точки и ценовите 

зони, определени от 

оператора.“ 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

 

Приема се по принцип 

с аргументите по т. 7. 
Текстът придобива 

следната редакция: 

„При определянето на 

цените се вземат 

предвид входните точки 

и изходните точки и 

ценовите зони, одобрени 

от Комисията за 

енергийно и водно 

регулиране, наричана 

по-нататък 

„комисията“.“ 

6. Чл. 4,         

ал. 4 

Чл. 4. (4) При прилагане на входно-

изходния модел могат да се сключват 

отделни и независими един от друг 

договори за използване на входен и 

изходен капацитет на газопреносните 

мрежи. 

Предлага се в чл. 4, ал. 4, 

изразът „газопреносните 

мрежи“ да се замени с израза 

„газопреносната система“. 

   

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се.  

7. Чл. 5,       

ал. 1 

Чл. 5. (1) Операторът определя входните 

точки, изходните точки и ценовите зони 

за съответната преносна мрежа или за 

преносната система в зависимост от 

специфичните характеристики на 

мрежата/системата. 

Предлага се текстът на чл. 5, ал. 

1 да придобие следната 

редакция: 

„По предложение на оператора, 

Комисията за енергийно и 

водно регулиране, наричана по-

нататък „комисията“, 

утвърждава входните точки, 

изходните точки и ценовите 

зони, в зависимост от 

специфичните характеристики 

на газопреносната система.“;  

Предложението цели 

прецизиране на текста във 

връзка с утвърждаването от 

Комисията на входни и 

изходни точки/зони за 

нуждите на 

ценообразуването. 

Приема се по принцип. 

Текстът придобива 

следната редакция: „(1) 

По предложение на 

оператора, комисията, 

одобрява входните 

точки, изходните точки 

и ценовите зони, в 

зависимост от 

специфичните 

характеристики на 

газопреносната 

система.“; 
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8. Чл. 5, 

ал. 3, 

изр. 

първо   

Чл. 5. (3) При промяна на 

определените за съответната 

газопреносна мрежа или за преносната 

система входни точки, изходни точки и 

ценови зони операторът е длъжен да 

публикува изменението най-малко 1 

месец преди влизане в сила на 

промяната. Всяко изменение на 

входните точки, изходните точки и 

ценовите зони за газопреносната 

мрежа/система се прилага от 

началото на ценови период. 
 

Предлага се текстът на чл. 5, ал. 

3, изр. първо да придобие 

следната редакция: 

„ (3) При промяна на 

утвърдените за преносната 

система входни точки, изходни 

точки и ценови зони операторът 

е длъжен да публикува 

изменението най-малко 1 месец 

преди влизане в сила на 

промяната. 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната система в 

цялост. 

Приема се по принцип. 

Текстът придобива 

следната редакция: „ (3) 

При промяна на 

одобрените за 

преносната система 

входни точки, изходни 

точки и ценови зони 

операторът е длъжен да 

публикува изменението 

най-малко 1 месец 

преди влизане в сила на 

промяната. Всяко 

изменение на 

входните точки, 

изходните точки и 

ценовите зони се 

прилага от началото 

на ценови период.“ 

 

9. Чл. 6 Чл. 6. (1) Утвърдените необходими 

годишни приходи на оператора за всяка 

преносна мрежа или за преносната 

система покриват разходите на 

Предлага се чл. 6 да придобие 

следната редакция: 

 „Чл. 6. (1) Утвърдените 

необходими годишни приходи 

Прилагането на механизмите 

за управление на 

претоварването в 

газопреносната система са 

Приема се. 

Текстът придобива 

следната редакция:  

„Чл. 6. (1) 
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оператора, които са му необходими да 

осигури: 

 1. услугите по пренос на природен газ 

през преносна мрежа/система; 

 2. безопасното и надеждно управление и 

експлоатация на преносната 

мрежа/система; 

 3. поддържане и развитие на преносната 

мрежа/система; 

 4. прилагането на механизмите за 

управление на претоварването в 

газопреносната мрежа/система; 

 5. управление, разпространение и обмен 

на информация за целите на осигуряване 

на ефективна, прозрачна и надеждна 

работа на газопреносната 

мрежа/система; 

 6. дейността по пренос на природен газ 

съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за 

енергетиката. 

 (2) Утвърдените необходими годишни 

приходи за всяка година от съответния 

регулаторен период за всяка от 

преносните мрежи или за преносната 

система се образуват от оператора по 

метода "горна граница на приходи". 

 (3) Регулаторният период е с 

продължителност от 2 до 5 години, 

определен с решение на Комисията за 

енергийно и водно регулиране, наричана 

по-нататък "комисията". 

 (4) Цените за достъп и пренос на 

природен газ могат да се образуват от 

оператора за всеки ценови период от 

регулаторния период поотделно за 

преноса на природен газ по 

националната газопреносна мрежа и за 

преноса на природен газ по 

на оператора за преносната 

система покриват разходите на 

оператора, които са му 

необходими да осигури: 

 1. услугите по пренос на 

природен газ; 

 2. безопасното и надеждно 

управление и експлоатация на 

преносната инфраструктура; 

 3. поддържане и развитие на  

газопреносната система; 

4. (отм.)  

 5. управление, 

разпространение и обмен на 

информация за целите на 

осигуряване на ефективна, 

прозрачна и надеждна работа на 

газопреносната система; 

 6. дейността по пренос на 

природен газ съгласно чл. 170, 

ал. 2 от Закона за енергетиката. 

 (2) Утвърдените необходими 

годишни приходи за всяка 

година от съответния 

регулаторен период се 

образуват от оператора по 

метода "горна граница на 

приходи". 

 (3) Регулаторният период е с 

продължителност от 2 до 5 

години, определен с решение на 

комисията по предложение на 

оператора.“. 

задължения на 

газопреносните оператори 

по Регламент (ЕО) № 

715/2009/ЕО и са присъща 

характеристика на 

извършваната дейност по 

пренос на природен газ. 

Предложеното заличаване на 

ал. 4 е във връзка с 

разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост и отпадането на 

възможността 

ценообразуване да бъде 

извършено поотделно за 

газопреносните мрежи -

национална мрежа и за 

транзитен пренос. 

 

 

Утвърдените 

необходими годишни 

приходи на оператора за 

преносната система 

покриват разходите на 

оператора, които са му 

необходими да осигури: 

 1. услугите по 

пренос на природен газ; 

 2. безопасното и 

надеждно управление и 

експлоатация на 

преносната 

инфраструктура; 

 3. поддържане и 

развитие на  

газопреносната система; 

4. управление, 

разпространение и 

обмен на информация за 

целите на осигуряване 

на ефективна, прозрачна 

и надеждна работа на 

газопреносната система; 

 5. дейността по 

пренос на природен газ 

съгласно чл. 170, ал. 2 

от Закона за 

енергетиката. 

 (2) Утвърдените 

необходими годишни 

приходи за всяка година 

от съответния 

регулаторен период се 

образуват от оператора 

по метода "горна 

граница на приходи". 

 (3) Регулаторният 
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газопреносната мрежа за транзитен 

пренос или за преносната система. 

период е с 

продължителност от 2 

до 5 години, определен 

с решение на комисията 

по предложение на 

оператора .“. 
 

 

 

10 Чл. 7, 

ал. 1   

Чл. 7. (1) Необходимите годишни 

приходи за всяка година от регулаторния 

период се определят, както следва: 

 НГПt = БНГПt + Сt+ Уt, 

 където: 

 НГПt са утвърдените необходими 

годишни приходи за съответната година 

от регулаторния период; 

 БНГПt – базовите необходими годишни 

приходи за съответната година от 

регулаторния период; 

 Сt – директно прехвърляемите разходи 

за съответната година от регулаторния 

период (съгласно чл. 17); 

 Уt е годишната корекция за съответната 

година от регулаторния период, 

отразяваща освобождаването на 

регулаторната сметка (съгласно чл. 16а); 

 t – съответната година от разглеждания 

период. 

Предлага се текстът на чл. 7, ал. 

1 да придобие следната 

редакция:  

„Необходимите годишни 

приходи за всяка година от 

регулаторния период се 

определят, както следва: 

 НГПt = БНГПt + Сt+ Уt, 

 където: 

 НГПt са утвърдени необходими 

годишни приходи за 

съответната година от 

регулаторния период; 

 БНГПt – базови необходими 

годишни приходи за 

съответната година от 

регулаторния период; 

 Сt – директно прехвърляеми 

разходи за съответната година 

от регулаторния период 

(съгласно чл. 17); 

 Уt - годишна корекция за 

съответната година от 

регулаторния период, 

отразяваща освобождаването на 

регулаторната сметка (съгласно 

чл. 16а); 

 t – съответна година от 

разглеждания период.“ 

Предложението е 

редакционно.  
Приема се.  



 

 7 

11 Чл. 7, 

ал. 2   

Чл. 7. (2) Базовият необходим годишен 

приход се определя в съответствие със 

следната формула: 

 … 

където: 

Иt-1 е прогнозната инфлация за 

годината, предхождаща годината t, 

измерена с индекса на потребителските 

цени; 

X - коефициент за изглаждане на 

необходимите годишни приходи за 

регулаторния период. 

Предлага се текстът на чл. 7, ал. 

2 да придобие следната 

редакция: 

„(2) Базовите необходими 

годишни приходи се определят в 

съответствие със следната 

формула: 

 … 

където: 

Иt-1 е прогнозната инфлация за 

годината, предхождаща 

годината t, измерена с индекса 

на потребителските цени; 

X - коефициент за изглаждане 

на базовите необходими 

годишни приходи за 

регулаторния период.“  

 

Предложението е 

редакционно. 
Приема се. 
 

12 Чл. 7, 

ал.  3   

(3) Коефициентът X се получава при 

решаване на следното уравнение: 

 … 

където: 

ГИСt е годишнa изчислена сума от 

експлоатационни контролируеми 

разходи, амортизации и възвръщаемост 

на активите за година t, необходими за 

дейността по преноса на природен газ, 

определени въз основа на икономически 

обосновани разходи и възвръщаемост на 

капитала, на база на одобрения от 

комисията бизнес план на оператора 

съгласно формулата: 

 … 

където: 

Рt са експлоатационни контролируеми 

разходи за образуване на базовите 

необходими годишни приходи за 

съответната година (съгласно чл. 9); 

Предлагат се следните 

изменения в поясненията под 

формулата: 

1. Пояснението за 

съкращението БВt се изменя 

така: „БВt - изчислена база на 

възвръщаемост за 

съответната година (съгласно 

чл. 13);“; 

2. пояснението за съкращението 

БНГП0 се изменя така: 

„постигнати прогнозни базови 

годишни приходи за базовата 

година (t=0)“, а формулата под 

него се заличава. 

Предложението е с оглед 

даване на възможност за 

плавно изменение на 

покриваните необходими 

приходи и съответно цени за 

достъп и пренос на природен 

газ в първата година от 

новия регулаторен период, 

сравнени с постигнатите в 

последната година от стария 

регулаторен период.  

Приема се. 
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Аt - изчислена годишна амортизация за 

образуване на базовите необходими 

годишни приходи за съответната година 

(съгласно чл. 12); 

БВt - изчислена база на възвръщаемост 

за образуване на необходимия годишен 

приход за съответната година (съгласно 

чл. 13); 

НВ - норма на възвръщаемост на 

капитала на дружеството (съгласно чл. 

14), одобрена от комисията, за 

регулаторния период; 

n - брой години в регулаторния период; 

БНГП0 - прогнозни базови необходими 

годишни приходи за базовата година 

(t=0), определени в съответствие с 

отчетните и одобрените прогнозни 

данни за базовата година, представени в 

одобрения от комисията бизнес план на 

оператора по формулата: 

… 

 

13 
Чл. 7, 

ал. 4 

Чл. 7 (4) Необходимите годишни 

приходи не включват приходите от 

предоставяни на клиенти услуги, 

свързани с лицензионната дейност. 

Предлага ал. 4 да се отмени. 

 

 

Предложението е направено 

с цел опростяване на 

механизма за отчитане на 

приходите, получени от 

услуги, предоставяни на 

клиенти извън преките 

услуги по достъп и пренос 

на природен газ и 

невключването им в 

необходимите приходи, 

определящи цените за 

достъп и пренос през 

газпреносните мрежи. 

Според „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, по-точно те биха били 

отразени чрез изваждането 

на прогнозната им стойност 

Не се приема. 

Според чл. 30, ал. 1, т. 16 

от ЗЕ, цените на тези 

услуги подлежат на 

утвърждаване на отделно 

правно основание, какво 

и чл. 24а, ал. 1 от 

НРЦПГ, която 

регламентира начина на 

определянето им.  
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от директно прехвърляемите 

разходи, а впоследствие – 

корекция с отчетната им 

стойност чрез механизма на 

регулаторната сметка. От 

тази гледна точка, не би 

следвало те първоначално да 

са изключени от 

необходимите приходи за 

дейността пренос на 

природен газ. 

14 Чл. 8 Чл. 8. Прогнозните разходи, необходими 

за дейността по пренос през 

газопреносна мрежа/система, са 

икономически обоснованите разходи, 

определени на база одобрения от 

комисията бизнес план на оператора. 

Предлага се думата „мрежа/“ 

да се заличи. 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се. 

15. Чл. 10, 

ал. 2   

(2) Условно-постоянните 

експлоатационни разходи включват 

разходите за дейността по преноса на 

природен газ през газопреносна мрежа 

или през преносната система, които не 

са в пряка зависимост от прогнозните 

количества пренесен природен газ, в 

това число разходи за експлоатация и 

поддръжка, ремонти и други. 

Предлага изразът 

„газопреносна мрежа или през“ 

да се заличи, а думата 

„преносната“ да се замени с 

думата „газопреносната“. 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се. 

16 Чл. 10, 

ал. 3   

Чл. 10. (3) Променливите разходи за 

дейността по преноса на природен газ 

зависят от количествата пренесен 

природен газ през газопреносна 

мрежа/система. 

Предлага изразът 

„газопреносна 

мрежа/система“ да се замени с 

израза „газопреносната 

система“. 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се. 
 

17 Чл. 11, 

ал. 1, 

изр. 

първо  

Чл. 11. (1) В разходите за дейността не 

се включват разходи, които не са 

свързани с дейността по пренос на 

природен газ през съответната 

газопреносна мрежа или през преносната 

система, финансови разходи, разходи, 

които имат случаен и/или извънреден 

Предлага текстът да придобие 

следната редакция: 

„(1) В разходите за дейността 

не се включват разходи, които 

не са свързани с дейността по 

пренос на природен газ през 

газопреносната система, 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се.  
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характер, както и: финансови разходи, разходи, 

които имат случаен и/или 

извънреден характер, както и:“ 

18  Чл. 11, 

ал. 1, т. 

11 

11. разходи, за които комисията 

обосновано приеме, че не са в интерес на 

ползвателите на мрежата, или разходи, 

които не са необходими за изпълнение 

на лицензионната дейност; 

Предлага думите „на 

мрежата“ да се заличат. 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се.   

 

19 

Чл. 13, 

ал. 2 

Чл. 13. (2) Базата на възвръщаемост за 

образуване на необходимите приходи за 

всяка година от регулаторния период 

включва активите, които са придобити 

възмездно от оператора, обслужват 

дейността по пренос на природен газ по 

съответната мрежа или преносната 

система, и се определя на база одобрен 

от комисията бизнес план на оператора. 

Базата на възвръщаемост се изчислява 

по следната формула: 

БВ t = Аt-1 + Инв t - Амt - Фt + ОКt , 

където: 

БВt е база на възвръщаемост за 

образуване на необходимите приходи за 

година t от регулаторния период; 

At-1 - прогнозната балансова стойност 

на активите, които се използват и имат 

полезен живот, към края на предходната 

година; 

Инвt - инвестиционна компонента за 

образуване на необходимите приходи за 

съответната година от регулаторния 

период, определена като сума на 

прогнозните инвестиции за съответната 

година от регулаторния период, 

необходими за дейността по преноса на 

природен газ и в съответствие с одобрен 

бизнес план на оператора; 

Амt - амортизационна компонента за 

Предлага следните изменения: 

1. В изр. първо думите 

„съответната мрежа или“ да се 

заличат, а думата „преносната“ 

да се замени с думата 

„газопреносната“; 

2. под формулата, в 

пояснението за съкращението 

Инвt, изразът „необходимите 

приходи“ да се замени с израза 

„базата на възвръщаемост“; 

3. под формулата, пояснението 

за съкращението Фt да се 

измени така: „Фt - прогнозна 

балансова стойност на 

безвъзмездното финансиране на 

активи към края на съответната 

година от регулаторния период, 

в т.ч. за сметка на такса 

присъединяване, по грантови 

схеми, дарения, помощи, и др. в 

съответствие с одобрения от 

комисията бизнес план на 

оператора;“. 

1. Предложението е във 

връзка с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

2. Прецизиране на текста. 

3. Прецизиране на текста.  

Приема се. 
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образуване на необходимия приход за 

съответната година от регулаторния 

период, определена като сума от 

прогнозната годишна амортизация на 

съществуващите активи и на новите 

инвестиции, планирани за съответната 

година от регулаторния период, 

необходими за дейността по преноса на 

природен газ и в съответствие с одобрен 

от комисията бизнес план на оператора; 

Фt - прогнозната балансова стойност на 

безвъзмездното финансиране на активи 

към края на съответната година от 

регулаторния период, в т.ч. за сметка на 

такса присъединяване, по грантови 

схеми, дарения, помощи, от 

потребители и др. в съответствие с 

одобрения от комисията бизнес план на 

оператора; 

ОКt - необходим оборотен капитал за 

образуване на необходимите приходи за 

съответната година от регулаторния 

период, представляващ необходимата 

капиталова сума, използвана в процеса 

на финансиране на годишната дейност 

на оператора; необходимият оборотен 

капитал се формира като 1/8 от размера 

на годишните експлоатационни парични 

разходи за съответната година от 

регулаторния период за дейността по 

пренос на база одобрения от комисията 

бизнес план на оператора, като не се 

включват разходи за амортизации и 

разходи за обезценка на несъбираеми 

вземания. 

20 

 

Чл. 13, 

ал. 3, 

изр. 

(3) В стойността на дълготрайните 

активи/прогнозните инвестиции, 

свързани с дейността по преноса на 

Предлага думите 

„съответната мрежа или“ да 

се заличат, а думата 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

Приема се. 
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първо природен газ по съответната мрежа или 

преносната система, не се включват: 

… 

„преносната“ да се замени с 

думата „газопреносната“. 

цялост. 

21 

Чл. 16, 

ал. 3 

Чл. 16. (3) При изчисление на средната 

цена на привлечения капитал комисията 

взема под внимание годишните лихви по 

съществуващите договори за заем и 

относителното тегло на съответния заем 

в общата сума на привлечения капитал. 

Предлага следното изменение: 

„(3) При изчисление на 

средната цена на привлечения 

капитал комисията взема под 

внимание годишните лихви по 

съществуващи и планирани 

договори за заем и 

относителното тегло на 

съответните заеми в общата 

сума на привлечения капитал.“. 

При изчисляване на цената 

на привлечения капитал би 

трябвало да се вземат 

предвид и планираните 

договори за заеми. 

Приема се. 

 

22 

Чл. 

16а, 

ал. 1, 

изр. 

първо 

Чл. 16а. (1) Операторът коригира 

необходимите годишни приходи със 

суми, получени вследствие на 

несъответствие между действително 

получените годишни приходи и 

утвърдените необходими годишни 

приходи от предходен ценови период.  

Предлага изразът „предходен 

ценови период“ да се замени с 

израза „предходни ценови 

периоди“. 

Предложението цели 

прецезиране на текста във 

връзка с концепцията за 

механизма на регулаторната 

сметка в Методиката, а 

именно след края на всеки 

ценови период да се 

извърши оценка на 

недовзетия/надвзетия от 

оператора приход за 

изминалия период, което е в 

съответствие  с чл.  18, ал. 1 

от Регламент ЕС 2017/460, 

съгласно който размерът на 

недовзети/ надвзети приходи 

се изчислява за всеки ценови 

период в рамките на 

регулаторен период  и се 

натрупва в подържаната от 

оператора регулаторна 

сметка. След края на всеки 

регулаторен период 

натрупаният баланс се 

освобождава, като 

намалява/увеличава 

Приема се.  
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необходимите приходи, 

определени на оператора за 

следващия регулаторен 

период.  

23 

Чл. 

16а, 

ал. 3 

Чл. 16а. (3) Натрупаният баланс в 

регулаторната сметка се освобождава в 

края на регулаторния период и се 

разпределя равномерно върху 

необходимите приходи за всяка година 

от следващия регулаторен период. 

Предлага текстът да се измени 

по следния начин: 

„(3) Натрупаният баланс в 

регулаторната сметка се 

освобождава в края на 

регулаторния период и се 

покрива чрез корекция на 

определените необходими 

годишни приходи за следващия 

регулаторен период.“ 

В процеса на подготовка на 

заявление за утвърждаване 

на необходими приходи за 

преносната система за 

периода 2020-2024 г. е 

установено, че за втория 

регулаторен период 

вследствие на високата 

динамика в прогнозните 

приходи от дългосрочните 

договори и остротата в 

коефициента на изглаждане, 

определящ базовите 

необходими приходи за 

регулаторния период, 

приходите, изплащани през 

входната-изходната тарифна 

система, биха имали силно 

изразена неравномерност 

през годините на новия 

регулаторен период, при 

което образуваните цени за 

достъп и пренос през 

газопреносната мрежа на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще 

следват тази значителна 

неравномерност.  

Приема се.  

Предложението е с 

оглед даване на по 

широка възможност за 

освобождаване на 

регулаторната сметка по 

години от новия 

регулаторен период с 

цел постигане на плавно 

изменение на 

покриваните 

необходими приходи и 

съответно цени за 

достъп и пренос на 

природен газ. 

24 

Чл. 17, 

т. 1 

Чл. 17. Директно прехвърляемите 

разходи за съответната година от 

регулаторния период се определят всяка 

година и включват следните елементи: 

 1. разходи, произтичащи от 

изпълнението на задължения към 

обществото, включително свързани със 

Предлага се чл. 17, т. 1 да се 

измени така:   

„разходи, произтичащи от 

изпълнението на задължения 

към обществото, включително 

свързани със сигурността на 

доставките и изпълнение на 

Привеждане на текста в 

съответствие с относимото 

европейско законодателство.  

Приема се.  
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сигурността на доставките и изпълнение 

на задълженията на оператора, 

произтичащи от одобрения със заповед 

на министъра на енергетиката План за 

действие при извънредни ситуации 

съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

20 октомври 2010 г. относно мерките за 

гарантиране на сигурността на 

доставките на газ и за отмяна на 

Директива 2004/67/ЕО на Съвета; 

… 

задълженията на оператора, 

произтичащи от одобрения със 

заповед на министъра на 

енергетиката План за действие 

при извънредни ситуации 

съгласно Регламент (ЕС) № 

2017/1938 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 

октомври 2017 г. относно 

мерките за гарантиране на 

сигурността на доставките на 

газ и за отмяна на Регламент 

(ЕС) № 994/2010;“; 

25 

Чл. 17, 

т. 2 

Чл. 17. Директно прехвърляемите 

разходи за съответната година от 

регулаторния период се определят всяка 

година и включват следните елементи: 

… 

2. дял от таксите за съответната 

преносна мрежа, дължими от оператора 

за участие в Европейската мрежа на 

операторите на преносни системи за газ, 

както и други дължими такси за 

съответната година; 

Предлага изразът „за 

съответната преносна 

мрежа“ да се заличи. 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се. 

26 

Наиме

новани

е на 

Раздел 

III 

„Раздел III 

Утвърждаване на необходимите 

годишни приходи“ 

Предлага се наименованието на 

Раздел III да се допълни, както 

следва: 

„Раздел III Утвърждаване на 

необходими годишни приходи 

и ценообразуващи елементи“. 

Предложението цели 

постигане на по-голяма 

пълнота и цялост на 

формулировката. 

 

Приема се. 
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27 

Чл. 17а   Предлага се създаването на нов 

чл. 17а: 

„Чл. 17а. Преди началото на 

всеки регулаторен период, 

операторът или комисията в 

зависимост от решението на 

комисията провеждат 

периодични консултации в 

съответствие с изискванията на 

чл. 26 от Регламент (ЕС) 

2017/460.“ 

Предложението цели 

синхронизиране на 

Методиката с изискванията 

на Регламент (ЕС) 2017/460. 

 

 

 

 

 

 

Приема се. 

Предложението е в 

съответствие с 

разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 

2017/460.  

28 

Чл. 18 Чл. 18. (1) Преди началото на всеки 

регулаторен период по предложение на 

оператора комисията с решение 

утвърждава на оператора: 

 1. необходимите годишни приходи и 

базови необходими приходи за 

дейността по пренос за първата година 

от регулаторния период поотделно за 

всяка газопреносна мрежа или общи 

необходими годишни приходи за 

преносната система за първата година от 

регулаторния период; 

 2. базата за възвръщаемост по години за 

регулаторния период; 

 3. нормата на възвръщаемост на 

капитала за регулаторния период; 

 4. прогнозен размер на разходите по чл. 

7, ал. 1 за първата година от 

регулаторния период, като преценява 

тяхната икономическа обоснованост; 

 5. коефициент за подобряване на 

ефективността, който се прилага по 

отношение на прогнозните 

експлоатационни разходи; 

 6. съотношението за разпределението на 

необходимите приходи от цена за достъп 

по входни и изходни точки; 

Предлага се текстът на чл. 18 да 

придобие следната редакция:  

„Чл. 18. (1) Преди началото на 

всеки регулаторен период по 

предложение на оператора 

комисията с решение 

утвърждава: 

 1. необходимите годишни 

приходи и базови необходими 

приходи за дейността по пренос 

за първата година от 

регулаторния период; 

 2. базата за възвръщаемост по 

години за регулаторния период; 

 3. нормата на възвръщаемост 

на капитала за регулаторния 

период; 

 4. прогнозен размер на 

разходите по чл. 7, ал. 1 за 

първата година от регулаторния 

период, като преценява тяхната 

икономическа обоснованост; 

 5. коефициент за подобряване 

на ефективността, който се 

прилага по отношение на 

прогнозните експлоатационни 

разходи; 

Предложената поправка е 

редакционна, като 

текстовете от ал. 3 са 

преместени в ал. 2 на същия 

член с оглед изискването за 

провеждане на консултация 

по чл. 28 от Регламент (ЕС) 

2017/460 и по-точно 

структуриране на текста на 

методиката. 

 

Приема се.  
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 7. съотношението за разпределението на 

необходимите приходи от цена за достъп 

и от цена за пренос на природен газ; 

 8. коефициент на изглаждане на 

базовите необходими приходи за 

регулаторния период;  

9. входни и изходни точки/зони, за които 

се определят цените за достъп и пренос; 

 10. коефициенти за определяне на 

цените за достъп на база на цената за 

референтен твърд капацитет; 

 11. енергийна стойност на единица обем 

природен газ, използвана за изчисляване 

на цените за достъп и пренос за първата 

година от регулаторния период.  

(2) С решението по ал. 1 комисията 

определя начина на прилагане на 

входно-изходния модел за съответния 

регулаторен период или за ценови 

период в рамките на регулаторен 

период: за всяка от газопреносните 

мрежи или за преносната система. 

 (3) Предложението по ал. 1 се изготвя и 

внася от оператора със заявление в 

комисията в срок до 4 месеца преди 

изтичане на регулаторния период. Към 

заявлението операторът прилага: 

 1. писмена обосновка и доказателства за 

отделните разходи, както и за връзката 

им с изпълнението на дейността по 

пренос на природен газ; 

 2. технико-икономическа и евентуално 

друга необходима обосновка относно 

инвестициите, които ще бъдат 

извършени през регулаторния период по 

години, по направления и групи обекти, 

като в тях не се включват инвестиции, 

чрез които се създават или придобиват 

 6. коефициент на изглаждане 

на базовите необходими 

приходи за регулаторния 

период. 

 (2) Комисията може да изисква 

от оператора представяне на 

подробен отчет и анализ за 

изпълнението на инвестициите 

и постигнатите резултати по 

отношение на качеството на 

природния газ и обслужването 

на клиентите. 

 (3) С решението по ал. 1 в 

съответствие с резултатите от 

проведената консултация по чл. 

17а, комисията утвърждава за 

регулаторния период: 

1. съотношението за 

разпределението на 

необходимите приходи от цена 

за достъп и от цена за пренос на 

природен газ; 

2. съотношението за 

разпределението на 

необходимите приходи от цена 

за достъп по входни и изходни 

точки.“. 
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активи по смисъла на чл. 13, ал. 3 от 

методиката. 

 (4) Комисията може да изисква от 

оператора представяне на подробен 

отчет и анализ за изпълнението на 

инвестициите и постигнатите резултати 

по отношение на качеството на 

природния газ и обслужването на 

клиентите. 

 (5) Операторът може да иска изменение 

на утвърдените по ал. 1, т. 6 и 7 

параметри за всеки ценови период в 

рамките на регулаторен период. 

29 

Чл. 

18а. 

 Предлага се създаването на нов 

чл. 18а със следния текст: 

„Чл. 18а. (1) За всеки ценови 

период в срок до 1 март 

операторът внася в комисията 

предложение за: 

1. входни и изходни точки/зони, 

за които се определят цените за 

достъп и пренос; 

2. коефициенти за определяне 

на цените за достъп за 

резервиране на краткосрочни 

капацитетни продукти на база 

на цената за референтен твърд 

капацитет; 

3. сезонни множители за 

определяне на цените за 

резервиране на краткосрочни 

капацитетни продукти; 

4. отстъпка при образуване на 

цени за достъп за резервиране 

на прекъсваеми капацитетни 

продукти; 

5. отстъпка при определяне на 

цени за достъп за 

Предложеният срок по ал. 2 

е във връзка с изискването 

на чл. 32 от  Регламент (ЕС) 

2017/460, съгласно който е 

необходимо до един месец 

преди началото на търгове за 

разпределение на годишен 

капацитетен продукт за 

точките на междусистемно 

свързване да бъдат обявени 

окончателни цени за достъп 

и пренос. Срокът е 

съобразен с обстоятелството, 

че търговете се провеждат в 

началото на м. юли и е 

съобразен с оперативното 

време за определяне и 

приемане на цените от 15 

дни и предложеният срок за 

внасяне на предложението 

по ал. 1 на същия член. 

Приема се по принцип 

и придобива следната 

редакция: 

„Чл. 18а. (1) За всеки 

ценови период в срок до 

1 март операторът внася 

в комисията 

предложение за: 

1. входни и изходни 

точки/зони, за които се 

определят цените за 

достъп и пренос; 

2. коефициенти за 

определяне на цените за 

достъп за резервиране 

на краткосрочни 

капацитетни продукти 

на база на цената за 

референтен твърд 

капацитет; 

3. сезонни множители за 

определяне на цените за 

резервиране на 

краткосрочни 

капацитетни продукти; 
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входни/изходни точки към/от 

съоръжения за съхранение на 

природен газ; 

6. отстъпка при образуване на 

цени за достъп за входни точки 

от съоръжения за втечнен 

природен газ (ВПГ) и за входни 

точки от и изходни точки към 

инфраструктура, разработена с 

цел преодоляване на изолацията 

на държави-членки по 

отношение на техните преносни 

системи. 

(2) В съответствие с чл. 28 от 

Регламент (ЕС) 2017/460, 

комисията провежда 

консултации, като излиза с 

мотивирано решение в срок до 

45 дни след внасяне на 

предложението от оператора.“ 

4. отстъпка при 

образуване на цени за 

достъп за резервиране 

на прекъсваеми 

капацитетни продукти; 

5. отстъпка при 

определяне на цени за 

достъп за 

входни/изходни точки 

към/от съоръжения за 

съхранение на природен 

газ; 

6. отстъпка при 

образуване на цени за 

достъп за входни точки 

от съоръжения за 

втечнен природен газ 

(ВПГ) и за входни точки 

от и изходни точки към 

инфраструктура, 

разработена с цел 

преодоляване на 

изолацията на държави-

членки по отношение на 

техните преносни 

системи. 

(2) Комисията приема 

решение за одобряване 

на отстъпките, 

множителите и 

сезонните коефициенти 

по ал. 1 след 

провеждане на 

консултация по реда на 

чл. 28 от Регламент (ЕС) 

2017/460.“. 

30 
Чл. 21, 

ал. 1 

Чл. 21. (1) Тарифната структура на 

цените за достъп и пренос на природен 

Предлага се следната редакция: 

„Тарифната структура на 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 
Приема се.  
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газ през националната газопреносна 

мрежа и през газопреносната мрежа за 

транзитен пренос или през преносната 

система се определя от оператора при 

стриктно спазване на условията и 

изискванията на тази методика. 

 

цените за достъп и пренос на 

природен газ през преносната 

система се определя от 

оператора.“ 

газопреносната  система в 

цялост. 

31 

Чл. 21, 

ал. 2 

(2) С цел образуване на цените за достъп 

и пренос през всяка от газопреносните 

мрежи или през преносната система 

утвърдените необходими годишни 

приходи се разпределят по ценовите 

компоненти от тарифната структура, 

определена по чл. 21. 

Предлага думите „през всяка 

от газопреносните мрежи или“ 

да се заличат. 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се, като  и 

думата „преносната“ 

следва да се замени с 

думата 

„газопреносната“. 

32 

Чл. 22, 

ал. 1, 

изр. 

първо 

Чл. 22. (1) Цените от тарифната 

структура включват: 

Предлага се да се допълни 

текстът с думите „могат да“,  

като придобие следната 

редакция:  

„(1) Цените от тарифната 

структура могат да включват:“ 

Предложеното изменение 

дава възможност при 

достигане на определено 

ниво на пазара на природен 

газ да се премине към изцяло 

капацитетно базирани цени, 

каквато е европейската 

практика.  

Приема се. 

33 

Чл. 22, 

ал. 2, 

изр. 

второ 

Чл. 22. (2)….Цената за достъп е 

диференцирана по входни и изходни 

точки и ценови зони в зависимост от 

предлаганите услуги в тези точки/зони. 

Предлага се след израза 

„предлаганите услуги“ да се 

добавят думите „за достъп“. 

Предложението е 

редакционно с оглед яснота. 
Приема се. 

34 

Чл. 22, 

ал. 3, 

изр. 

второ 

Чл. 22 (3) … Цената за пренесени 

количества природен газ е еднаква за 

всички входни и изходни точки и ценови 

зони. 

Предлага се изразът „пренесени 

количества природен газ“ да се 

замени с думата „пренос“.  

 

Предложението е 

редакционно и цели 

постигане на прецизност. 

Приема се.  

35 

Чл. 23, 

ал. 1, т. 

2 

Чл. 23. (1) Цените за достъп се 

изчисляват по видове услуги за 

предоставяне на капацитет за всяка 

входна точка/зона и изходна точка/зона 

на съответната газопреносна мрежа или 

за газопреносната система при спазване 

Предлага се текстът на чл. 23, 

ал. 1, т. 2 да придобие следната 

редакция: 

„2. цени за достъп при 

краткосрочен твърд капацитет 

за ден, продукти: в рамките на 

Предложението е с цел 

допълнение на списъка с 

краткосрочни продукти. 

 

Приема се. 
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на механизма за разпределяне на 

разходите по глава пета от методиката и 

могат да включват: 

…. 

 2. цени за достъп при краткосрочен 

твърд капацитет за ден, месец и за 

тримесечие; 

деня, ден напред, месец и 

тримесечие“; 

36 

Чл. 23, 

ал. 1 т. 

4 

Чл. 23. (1) Цените за достъп се 

изчисляват по видове услуги за 

предоставяне на капацитет за всяка 

входна точка/зона и изходна точка/зона 

на съответната газопреносна мрежа или 

за газопреносната система при спазване 

на механизма за разпределяне на 

разходите по глава пета от методиката и 

могат да включват: 

… 

4. цени за достъп при виртуален 

реверсивен капацитет на търговска база 

(backhaul). 

Предлага се т. 4 да се заличи.  

 

Съгласно Регламент (ЕС) 

2017/460 виртуалния 

реверсивен капацитет на 

търговска база се третира 

като прекъсваем капацитет 

като следва същите 

принципи на 

ценообразуване. 

 

Приема се.  

 

 

37 

Чл. 23, 

ал. 3 

Чл. 23.  (3) Цените за достъп при 

прекъсваем капацитет се определят, като 

се отчете вероятността от прекъсване. 

Предлага се чл. 23, ал. 3 да 

придобие следната редакция: 

„(3) Цените за достъп при 

прекъсваем капацитет, 

включително цените за достъп 

при виртуален реверсивен 

капацитет на търговска база 

(backhaul) се определят, като се 

отчете вероятността от 

прекъсване.“ 

Съгласно Регламент (ЕС) 

2017/460 виртуалния 

реверсивен капацитет на 

търговска база се третира 

като прекъсваем капацитет 

като следва същите 

принципи на 

ценообразуване. 

Приема се. 

38 

Чл. 24, 

ал. 1 

Чл. 24. (1) Операторът предлага 

следните услуги по преноса на природен 

газ за съответните входни и изходни 

точки/ценови зони на газопреносна 

мрежа или на преносната система: 

Предлага се думите 

„газопреносна мрежа или на 

преносната“ да се заменят с 

думата „газопреносната“. 

Предложението е 

редакционно. 
Приема се.  

39 
Чл. 25, 

ал. 2 

Чл. 25. (2) Необходимите годишни 

приходи, които се събират от цената за 

Предлага се текстът на чл. 25, 

ал. 2 да се измени, както следва: 

Предложението е с оглед 

детайлизиране на признатите 
Приема се. 
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пренос, могат да се определят като част 

от общите необходими годишни 

приходи или да бъдат калкулирани, като 

включат променливите разходи за 

осъществяване на дейността по пренос 

на природен газ през съответната мрежа 

или през преносната система. 

„(2) Необходимите годишни 

приходи, които се събират от 

цената за пренос, могат да се 

определят като част от общите 

необходими годишни приходи, 

като могат да включват 

компонента, определена на 

база на  променливите разходи 

за осъществяване на 

дейността по пренос на 

природен газ през 

газопреносната система.“ 

разходи, включени в  

необходимите приходи, 

събирани от цената за 

пренос. 

 

40 

Чл. 25, 

ал. 4 

Чл. 25. (4) В случай че ползватели на 

мрежата не ползват определена услуга 

за съответните входни и изходни 

точки/зони и разходите за предоставяне 

на тази услуга са индивидуализирани за 

конкретните ползватели на мрежата чрез 

отделна ценова компонента, те не 

заплащат компонентата в цената за 

пренос, свързана със съответната услуга. 

Предлага се текстът на чл. 25, 

ал. 4 да се измени, както следва: 

„(4) В случай че ползватели не 

ползват определена услуга за 

съответните входни и изходни 

точки/зони на газопреносната 

система и разходите за 

предоставяне на тази услуга са 

индивидуализирани за 

конкретните ползватели чрез 

отделна ценова компонента, те 

не заплащат компонентата в 

цената за пренос, свързана със 

съответната услуга.“. 

Предложението е 

редакционно с оглед яснота. 
Приема се. 

41 

Чл. 26 Чл. 26. Цените за достъп и пренос по 

газопреносна мрежа/система не 

включват такси за дисбаланс и такса за 

превишение на договорения капацитет, 

които се начисляват отделно по 

одобрени от комисията методики. 

Предлага се текстът на чл. 26 да 

се измени, както следва: 

„Цените за достъп и пренос по 

газопреносната система не 

включват такси за дисбаланс, 

които се начисляват отделно по 

одобрена от комисията 

методика.“. 

Таксата за превишен 

капацитет е вид цена за 

достъп, като приходите от 

нея се включват в 

събираните необходими 

годишни приходи.  

Приема се. 

42 

Чл. 29, 

ал. 1, 

изр. 

първо 

Чл. 29. (1) За целите на разпределение на 

необходимите годишни приходи 

газопреносната мрежа се разделя на 

участъци от газопроводи, свързващи 

Предлага се в чл. 29, ал. 1, изр. 

първо думата „мрежа“ да се 

замени с думата „система“, а 

думата „мрежата“ да се 

Предложението е 

редакционно. 
Приема се. 
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входните точки, изходните точки и 

определените възлови точки на 

мрежата (върхове).  

замени с думата „системата“. 

43 

Чл. 29, 

ал. 2 

Чл. 29. (2) Участъците трябва да бъдат 

избрани по такъв начин, че да 

представят приблизителния 

действителен път на газовите потоци в 

мрежата и да позволяват оценка на 

пътя на разходите от входните до 

изходните точки, включително диаметри 

на тръбите, дължини, компресорни 

станции и т.н. 

Предлага се изразът „в 

мрежата“ да се заличи. 

Предложението е 

редакционно. 
Приема се. 

44 

Чл. 30, 

ал. 1 

Чл. 30. (1) Необходимите годишни 

приходи се разделят на приходи, 

събирани чрез цената за достъп, и 

приходи, събирани чрез цената за 

пренос. 

Предлага се текстът на чл. 30, 

ал. 1 да се измени, както следва: 

„Необходимите годишни 

приходи се разделят на 

приходи, събирани от цена за 

достъп, и приходи, събирани от 

цена за пренос.“  

Предложението е 

редакционно. 
Приема се. 

45 

Чл. 30, 

ал. 2 

Чл. 30. (2) Цената за пренос е еднаква за 

всички входни и изходни точки и ценови 

зони и се изчислява, като необходимите 

годишни приходи, разпределени към 

тази цена, се разделят на два пъти 

очакваните годишни количества 

природен газ, пренесени до изходите на 

преносната мрежа. 

Предлага се текстът на чл. 30, 

ал. 2 да се измени, както следва: 

„Цената за пренос е еднаква за 

всички входни и изходни точки 

и ценови зони и се изчислява, 

като необходимите годишни 

приходи, разпределени към 

тази цена, се разделят на 

сумата от очакваните годишни 

количества природен газ на 

входни и на изходни точки на 

газопреносната система.“ 

Предложената редакция дава 

възможност за коректно 

изчисляване на цената за 

пренос, отчитайки 

спецификата на наличието 

на дългосрочни договори с 

фиксирани цени, при които 

цената за пренос  е 

определена по различен 

начин от входно/изходния 

модел. 

 

Приема се. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

Чл. 30, 

ал. 5, 

изр. 

второ 

Чл. 30. (5) Необходимите годишни 

приходи, разпределени за всеки 

газопроводен участък по реда на ал. 4, се 

разделят на техническия капацитет на 

съответния участък. Резултатът отразява 

пътя на единичните разходи, отнасящи 

се към съответния газопроводен участък, 

Предлага се в изр. второ думите 

„пътя на“ да се заличат.  

 

Предложението е 

редакционно. 
Приема се. 
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т.е. разхода за транспортирането на един 

MWh газ през този участък. 

47 

Чл. 30, 

ал. 6 

Чл. 30. (6) Пътят на единичните разходи 

е представен под формата на матрица на 

единичните разходи. Тази матрица има 

толкова редове, колкото са изходните 

точки, и толкова колони, колкото са 

входните точки на преносната мрежа. 

Стойностите в тази матрица са сумата от 

единичните индивидуални разходи за 

различните участъци на преносната 

мрежа, които са използвани за 

транспортирането на един MWh газ от 

съответната входна точка/зона до 

съответната изходна точка/зона. 

Предлага се думите 

„преносната мрежа“ да се 

заменят с думите 

„газопреносната система“.  

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се, като и в 

изр. второ думите 

„преносната мрежа“ 

следва да се заменят с 

думите  

„газопреносната 

система“. 

48 

Чл. 31, 

ал. 2 

Чл. 31. (2) Цените за достъп при 

краткосрочен твърд капацитет за 

съответните входни точки/зони и 

изходни точки/зони се определят на база 

на получените цени за достъп при твърд 

годишен капацитет, отнесени към 

периодите на конкретната услуга, 

умножени по коефициент, определен от 

оператора. 

Предлага се в края на 

изречението, думите „от 

оператора.“ да се заменят с 

израза „в съответствие с чл. 

18а.“, като текстът придобива 

следната редакция: „(2) Цените 

за достъп при краткосрочен 

твърд капацитет за съответните 

входни точки/зони и изходни 

точки/зони се определят на база 

на получените цени за достъп 

при твърд годишен капацитет, 

отнесени към периодите на 

конкретната услуга, умножени 

по коефициент, в съответствие 

с чл. 18а.“ 

Предложението е с оглед 

синхронизиране с 

изискванията на Регламент 

(ЕС) 2017/460, съгласно 

който множителите за 

краткосрочни продукти след 

проведена консултация се 

определят от Регулатора. 

Приема се. Текстът 

придобива следната 

редакция: „(2) Цените за 

достъп при 

краткосрочен твърд 

капацитет за 

съответните входни 

точки/зони и изходни 

точки/зони се определят 

на база на получените 

цени за достъп при 

твърд годишен 

капацитет, отнесени към 

периодите на 

конкретната услуга, 

умножени по 

коефициент, определен в 

решението по чл. 18а, 

ал. 2.“ 

49 

Чл. 31, 

ал. 3 

Чл. 31. (3) Операторът може да определи 

различни цени за достъп при 

краткосрочен капацитет в различни 

периоди на годината. За целта 

Предлага се в изр. второ, 

думите „определени от 

оператора“ да се заменят с 

„определени в съответствие с 

Предложението е с оглед 

синхронизиране с 

изискванията на Регламент 

(ЕС) 2017/460 съгласно 

Приема се. Текстът 

придобива следната 

редакция: „(3) 

Операторът може да 
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получените цени за достъп при 

краткосрочни капацитети се умножават 

по сезонни фактори, определени от 

оператора за различните годишни 

периоди. 

чл. 18а.“, като текстът 

придобива следната редакция: 

„(3) Операторът може да 

определи различни цени за 

достъп при краткосрочен 

капацитет в различни периоди 

на годината. За целта 

получените цени за достъп при 

краткосрочни капацитети се 

умножават по сезонни фактори 

за различните годишни 

периоди, определени в 

съответствие с чл. 18а.“ 

който сезонните фактори 

след проведена консултация 

се определят от Регулатора. 

определи различни цени 

за достъп при 

краткосрочен капацитет 

в различни периоди на 

годината. За целта 

получените цени за 

достъп при 

краткосрочни 

капацитети се 

умножават по сезонни 

фактори за различните 

годишни периоди, 

определени в решението 

по чл. 18а, ал. 2.“ 

50 

Чл. 31, 

ал. 4 

Чл. 31. (4) Цените за достъп при 

прекъсваем и виртуален реверсивен 

капацитет на търговска база (backhaul) за 

съответните входни точки/зони и 

изходни точки/зони са на база на 

получените цени за достъп при твърд 

капацитет, умножени по коефициенти, 

определени от оператора, отразяващи 

вероятността от прекъсване и характера 

на предоставяната услуга. 

Предлага се текстът на чл. 31, 

ал. 4 да придобие следната 

редакция: 

„(4) Цените за достъп при 

прекъсваем услуги за 

съответните входни точки/зони 

и изходни точки/зони се 

образуват на база на 

получените цени за достъп при 

твърд капацитет.“ 

 

Предложението е с оглед 

синхронизиране с 

изискванията на Регламент 

(ЕС) 2017/460, който дава 

възможност прекъсваеми 

капацитетни продукти да се 

тарифират като твърди , като 

в последствие в зависимост 

от реалното отчетено 

прекъсване се начислява 

отстъпка (ex-post отстъпка) 

 

51 

Чл. 31, 

ал. 5 

Чл. 31. (5) Цените за различните видове 

услуги по предоставяне на капацитет в 

съответните входни и изходни точки, 

представляващи изход/вход от/към 

съоръженията за съхранение на 

природен газ, се определят на база на 

получените цени за достъп при твърд 

капацитет, умножени по коефициент, по-

малък от единица, определен от 

оператора. 

Предлага се текстът на чл. 31, 

ал. 5 да придобие следната 

редакция: 

„Цените за различните видове 

услуги по предоставяне на 

капацитет в съответните входни 

и изходни точки, 

представляващи изход/вход 

от/към съоръженията за 

съхранение на природен газ, 

цените за достъп за входни 

точки от съоръжения за ВПГ и 

за входни точки от и изходни 

Предложението допълва 

визираните в Регламент (ЕС) 

2017/460 характерни точки с 

възможност за отстъпка. 

Приема се. Текстът 

придобива следната 

редакция: „Цените за 

различните видове 

услуги по предоставяне 

на капацитет в 

съответните входни и 

изходни точки, 

представляващи 

изход/вход от/към 

съоръженията за 

съхранение на природен 

газ, цените за достъп за 
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точки към инфраструктура, 

разработена с цел преодоляване 

на изолацията на държави-

членки по отношение на 

техните преносни системи се 

определят на база на 

получените цени за достъп при 

твърд капацитет, умножени по 

коефициент, в съответствие с 

чл. 18а.“. 

входни точки от 

съоръжения за ВПГ и за 

входни точки от и 

изходни точки към 

инфраструктура, 

разработена с цел 

преодоляване на 

изолацията на държави-

членки по отношение на 

техните преносни 

системи се определят на 

база на получените цени 

за достъп при твърд 

капацитет, умножени по 

коефициент, определен в 

решението по чл. 18а, 

ал. 2.“. 

52 

Чл. 32, 

ал. 1, т. 

1 

Чл. 32. (1) Преди началото на нов 

регулаторен период операторът 

извършва проучване за стойността на 

услугите по преноса и достъпа по 

съответната преносна мрежа или за 

преносната система, като: 

 1. изготвя бизнес план за дейностите по 

пренос на природен газ, който се 

представя за одобряване от комисията не 

по-късно от 4 месеца преди изтичането 

на предходния регулаторен период; 

Предлага се думите „4 месеца 

преди изтичането на“ да се 

заменят с думите „15 март на 

годината, в която изтича“, като 

текстът придобива следната 

редакция: 

1. изготвя бизнес план за 

дейностите по пренос на 

природен газ, който се 

представя за одобряване от 

комисията не по-късно от 1 

март на годината, в която 

изтича предходния регулаторен 

период; 

Предложението за промяна 

на срока е с оглед 

изпълнение на задължението 

по чл. 32, т. 1 от Регламент 

2017/460 за публикуване на 

окончателни цени за достъп 

и пренос за първата година 

от регулаторния период в 30 

дневен срок преди началото 

на търгове за твърд годишен  

капацитетен продукт.  

Налице е взаимосвързаност 

на данните и параметрите в 

бизнес плана и цените за 

достъп и пренос. 

 

53 

Чл. 32, 

ал. 1, т. 

2 

… 

2. подава заявление по чл. 18, ал. 1 от 

тази методика; утвърдените необходими 

приходи за първата година на 

регулаторния период се изчисляват и 

разпределят по видове услуги и входни 

Предлага се изразът „за всяка 

газопреносна мрежа или за 

преносната“ да се замени с 

думите „на газопреносната“. 

Предложението е във връзка 

с разглеждането на 

газопреносната  система в 

цялост. 

Приема се. 
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точки/зони и изходни точки/зони за 

всяка газопреносна мрежа или за 

преносната система в съответствие с 

тази методика. 

54 

Чл. 32, 

ал. 4, т. 

6 

Чл. 32. (4) Към заявлението по ал. 1, т. 2 

операторът представя: 

… 

6. справки, изготвени в съответствие с 

изискванията на комисията за 

предоставяне на информация; справките 

се представят на хартиен и цифров 

носител; справките се подписват от лице 

с представителна власт и от главен 

счетоводител; 

Предлага се изречението 

„справките се подписват от 

лице с представителна власт и 

от главен счетоводител;“ да се 

заличи. 

Като подписва заявлението 

лицето с представителна 

власт декларира валидността 

на справките. 

Не се приема. 

С оглед доказване на 

тяхната валидност, 

справките следва да 

бъдат подписани от 

лице с представителна 

власт и от лицето, което 

ги е изготвило, в случая 

– главен счетоводител.  

55 

Чл. 33 Чл. 33. (1) В срок до 2 месеца след 

утвърждаване на необходимите годишни 

приходи от комисията операторът 

определя тарифната структура и цените 

за достъп и пренос на природен газ по 

входни точки/зони и изходни точки/зони 

за първия ценови период от регулаторен 

период. 

 (2) Операторът публикува проекта на 

решение на управителните органи на 

оператора за определяне на тарифната 

структура и на цените за достъп и 

пренос на интернет страницата на 

оператора в срока по ал. 1. 

 (3) Операторът организира и провежда 

публично обсъждане по проекта на 

тарифната структура и на цените за 

достъп и пренос на природен газ по 

входни точки/зони и изходни точки/зони 

по ал. 1. 

 (4) Провеждането на процедурата за 

публично обсъждане по т. 3 започва с 

оповестяване на проекта на решение на 

управителните органи на оператора на 

Предлага се чл. 33 да се 

отмени. 

Предложението е предвид 

обстоятелството, че всички 

срокове и изисквания, 

визирани в разпоредбата, 

произтичат от Регламент 

(ЕС) 2017/460, който се 

прилага пряко. 

Приема се, с оглед 

предвидената процедура 

за консултации по чл. 26 

от Регламент (ЕС) 

2017/460, 

регламентирана в новия 

чл. 18а. 
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интернет страницата на оператора. 

 (5) Операторът определя срок за 

представяне на становища по проекта на 

решение, който не може да е по-кратък 

от 14 дни. 

 (6) След приключване на процедурата за 

публично обсъждане операторът приема 

решение за цените за достъп и пренос на 

природен газ по входни и изходни 

точки/ценови зони. 

56 

Чл. 34 Чл. 34. (1) За всеки следващ ценови 

период след първата година от 

регулаторния период операторът може 

да актуализира цените за достъп и 

пренос на природен газ по входни 

точки/зони и изходни точки/зони на база 

утвърдените необходими годишни 

приходи за този ценови период. 

 (2) Цените по ал. 1 се определят в срок 

не по-късно от 2 месеца преди 

изтичането на стария ценови период или 

влизането в сила на предлаганото 

изменение на действащи цени и/или 

тарифни структури, като операторът 

публикува проект за изменение на 

тарифната структура и на цените за 

пренос за следващата година на своята 

интернет страница. 

 (3) (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г. , в сила 

от 19.09.2016 г.). 

Предлага се текстът на чл. 34 да 

придобие следната редакция: 

„Чл. 34. (1) За всеки ценови 

период от регулаторния период 

операторът определя цените за 

достъп и пренос на природен 

газ по входни точки/зони и 

изходни точки/зони на база 

утвърдените необходими 

годишни приходи за този 

ценови период. 

 (2) Цените по ал. 1 се 

определят с решение на 

оператора в срок не по-късно от  

30 дни преди ежегодния търг за 

годишен капацитет в 

съответствие с календара на 

ENTSOG .“. 

Предложението е с оглед 

синхронизиране с Регламент 

(ЕС) 2017/460, в който са 

регламентирани 

изискванията за публикуване 

на цените за достъп и 

пренос. 

Приема се. 

 

57 

Чл. 35, 

ал. 1 

Чл. 35. (1) Операторът публикува 

решението за приемане на цените за 

достъп и пренос на природен газ по 

входни точки/зони и изходни точки/зони 

по съответната преносна мрежа или за 

преносната система в средствата за 

масова информация и на интернет 

страницата си не по-късно от 7 дни 

Предлага се текстът на чл. 35, 

ал. 1 да придобие следната 

редакция: 

„Операторът публикува 

решението за приемане на 

цените за достъп и пренос на 

природен газ по входни 

точки/зони и изходни 

Предложението е 

редакционно по отношение 

на замяната на израза 

„съответната преносна 

мрежа или за преносната 

система“ с „на преносната 

система“. Предложението за 

заличаване на думата 

Приема се. 
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преди началото на съответния 

регулаторен/ценови период. 

точки/зони на преносната 

система в средствата за масова 

информация и на интернет 

страницата си не по-късно от 7 

дни преди началото на 

съответния ценови период.“ 

„регулаторен“ е във връзка с 

изискването цените за 

достъп и пренос на природен 

газ по входни точки/зони и 

изходни точки/зони да се 

определят от оператора за 

всеки ценови период и преди 

ежегодния търг за годишен 

капацитет в съответствие с 

календара на ENTSOG, 

съответно да се публикуват 

преди тяхното начало.   

58 

Чл. 35, 

ал. 2 

Чл. 35. (2) В срока по ал. 1 операторът 

изпраща на комисията копие от приетото 

решение заедно със следната 

информация: образуваните от него цени 

по реда на тази методика; описание на 

подхода и конкретните пресмятания, 

използвани за формиране на цените по 

реда на тази методика; становищата на 

заинтересованите лица и коментарите на 

оператора по всяко от становищата. 

Предлага се изразът  

„становищата на 

заинтересованите лица и 

коментарите на оператора по 

всяко от становищата“ да се 

заличи. 

Предложението е с оглед на 

процедурата за провеждане 

на консултации в  Регламент 

(ЕС) 2017/460, която 

предвижда преди вземане на 

решението да се  вземат 

предвид получените 

отговори от консултацията.  

Приема се. 

 

 

59 

Чл. 37 Чл. 37. Цените за достъп и пренос по 

газопреносните мрежи/преносната 

система, образувани по реда и по 

правилата на тази методика, се прилагат 

от датата, определена в решението по чл. 

33, ал. 6, но не по-рано от 7 дни след 

публикуването им в средствата за масово 

осведомяване и на интернет страницата 

на оператора. 

Предлага се текстът на чл. 37 да 

придобие следната редакция: 

„Цените за достъп и пренос по 

газопреносната система, 

образувани по реда и по 

правилата на тази методика, се 

прилагат от датата, определена 

в решението по чл. 34, ал. 2.“. 

Предложението е с оглед 

изискванията за публикуване 

на информация в Регламент 

(ЕС) 2017/460.   

Приема се. 

 

60 

Чл. 38, 

ал. 1 

Чл. 38. (1) Начинът и сроковете на 

плащане на услугите по пренос на 

природен газ през съответната преносна 

мрежа/система са определени от 

оператора в договора за пренос. 

Предлага се изразът 

„съответната преносна 

мрежа/“ да се заличи, а преди 

„система“ да се добави 

„преносната“. 

Предложението е 

редакционно. 
Приема се. 

Текстът придобива 

следната редакция: 

„(1) Начинът и 

сроковете на плащане на 

услугите по пренос на 

природен газ през 
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газопреносната система 

са определени от 

оператора в договора за 

пренос.“ 

61 

Чл. 38, 

ал. 2, 

изр. 

първо 

Чл. 38. (2) Ползвателите на мрежата 

заплащат стойността на услугата по 

пренос на природен газ през съответната 

преносна мрежа, калкулирана чрез: 

Предлага се думите „през 

съответната преносна 

мрежа“ да се заличат. 

Предложението е 

редакционно. 
Приема се. 

62 

Чл. 38, 

ал. 4 

Чл. 38. (4) Цената за пренос се начислява 

на база измерените със средства за 

търговско измерване и разпределени 

количества природен газ във входните и 

изходните точки/зони на газопреносната 

мрежа/система. 

Предлага се думата „мрежа/“ 

да се заличи. 

Предложението е 

редакционно. 
Приема се. 

63 

Чл. 39 Чл. 39. При осъществяване на 

правомощията си по ценовото 

регулиране комисията извършва текущо 

наблюдение, мониторинг и контрол 

върху дейността на оператора по пренос 

на природен газ в съответствие със 

Закона за енергетиката, Наредба № 2 от 

2013 г. за регулиране на цените на 

природния газ и Регламент (ЕО) № 

715/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета относно условията за достъп до 

газопреносни мрежи на природен газ. 

Предлага се текстът да 

придобие следната редакция: 

„При осъществяване на 

правомощията си по ценовото 

регулиране комисията 

извършва текущо наблюдение, 

мониторинг и контрол върху 

дейността на оператора по 

пренос на природен газ в 

съответствие със Закона за 

енергетиката, Наредба № 2 от 

2013 г. за регулиране на цените 

на природния газ и 

приложимото европейско 

законодателство.“ 

Предложението е с оглед 

пълно обхващане на 

относимото 

законодателство, което 

регламентира дейността на 

оператора, във връзка с  

изпълнение на 

правомощието на комисията. 

Приема се. 

64 

§ 1, т. 3 

от ДР 

§ 1, т. 3. "Газопреносна мрежа за 

транзитен пренос" (ГМТП) - 

газопреносна мрежа с основно 

предназначение за транзитен пренос на 

природен газ от българо-румънската 

граница до границите с Турция, Гърция 

и Македония, която се използва и за 

пренос на газ до присъединени към 

мрежата потребители в България или до 

Предлага се изразът „от 

българо-румънската граница до 

границите с Турция, Гърция и 

Македония“ да се заличи.  

Предложението е с оглед 

разширените функции за 

транзитен пренос на 

газопреносна мрежа. 

Приема се. 

 



 

 30 

точки на междусистемно свързване на 

територията на България, която е 

собственост на "Булгартрансгаз" - ЕАД, 

и с която се осъществява услугата по 

пренос. 

65 

§ 1, т. 

3.1. от 

ДР 

 Предлага се нова т. 3.1. със 

следното съдържание: 

„Газопреносна система“/ 

„Преносна система“ е система, 

обединяваща националната 

газопреносна мрежа и 

газопреносната мрежа за 

транзитен пренос, разглеждана 

като единна входно-изходна 

система.“; 

Предложеното определение 

е с оглед обединеното 

разглеждане на двете 

газопреносни мрежи в 

единна система.   

Приема се по принцип, 

като съществуващата т. 

23 придобива следната 

редакция: 

„"Газопреносна 

система/Преносна 

система"“ е система, 

обединяваща 

националната 

газопреносна мрежа и 

газопреносната мрежа за 

транзитен пренос, 

разглеждана като 

единна входно-изходна 

система. 
 

 

66 

§ 1, т. 

12 от 

ДР 

§ 1, т. 12. "Количество природен газ" е 

обем природен газ, изразен в кубически 

метри при стандартни условия 

(температура 20 °C и налягане 101 325 

Pa) или в енергийни единици. 

Отчетеното количество газ в кубични 

метри (m3) се преизчислява в енергийни 

единици (kWh за ден или kWh за час 

според изискванията на оператора на 

преносната система) чрез умножение 

на коригирания обем на газ по 

представителната калоричност на газа 

(висша топлина при изгаряне) при 

стандартни условия. Представителната 

калоричност е отделна стойност или 

комбинация от стойности на висшата 

Предлага се в изр. второ на т. 

12, изразът: „(kWh за ден или 

kWh за час според 

изискванията на оператора на 

преносната система)“ да се 

заличи.  

 

Предложението е с оглед 

даване възможност за 

преизчисляване и в други 

енергийни единици 

(например MWh). 

Приема се. 
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топлина при изгаряне, приети за най-

подходящи в зависимост от вида на 

измервателната система. 

67 

§ 1, т. 

18 от 

ДР 

§ 1, т. 18. "Регулаторен период" е 

период, на базата на който се определят 

разрешените приходи на оператора за 

целите на формиране на цените за 

достъп и пренос на природен газ по 

съответната газопреносна мрежа. 

Може да включва два или повече ценови 

периода. 

Предлага в изр. първо изразът 

„по съответната газопреносна 

мрежа“ да се замени с израза 

„през газопреносната 

система“. 

Предложението е 

редакционно. 

Приема се, като точка 

18 придобива следната 

редакция: "Регулаторен 

период" е период, на 

базата на който се 

определят 

необходимите приходи 

на оператора за целите 

на формиране на цените 

за достъп и пренос на 

природен газ през 

газопреносната система. 

Може да включва два 

или повече ценови 

периода.; 

68 

§ 1, т. 

19 от 

ДР 

§ 1, т. 19. "Ценови период" е период от 

една година, през който цената за достъп 

и пренос на природен газ по съответната 

газопреносна мрежа остава непроменена. 

Предлага текстът да придобие 

следната редакция: „"Ценови 

период" е период от една 

година, започващ на първи 

октомври и завършващ на 30 

септември, през който цените 

за достъп и пренос на природен 

газ през газопреносната система 

остават непроменени.“ 

Предложението е с оглед 

специфициране на обхвата 

на ценовия период – една 

газова година. 

Приема се.  

69 

§ 1, т. 

20 от 

ДР 

§ 1, т. 20. "Базисна година" е 

предходната календарна година, 

предхождаща първата година от 

регулаторния период. 

Предлага текстът да придобие 

следната редакция: „"Базисна 

година" е предходна 

календарна година, 

предхождаща  първия ценови 

период от регулаторния 

период.“ 

Предложението е 

редакционно с оглед по-

голяма яснота. 

Приема се. 

 

70 

§ 1, т. 

23 от 

ДР 

§ 1, т. 23. "Преносна система" за целите 

на ценообразуването е система, 

обединяваща националната газопреносна 

мрежа и газопреносната мрежа за 

Предлага се т. 23 да се отмени. Предложението е с оглед 

отпадането на възможността 

за ценообразуване по 

газопреносни мрежи. 

Не се приема предвид 

т. 65 
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транзитен пренос, разглеждана като 

единна входно-изходна мрежа. 

71 

§ 3 от 

ПЗР 

§ 3. Определянето на цени за достъп и 

пренос на природен газ по 

газопреносната мрежа за транзитен 

пренос или по газопреносната система се 

извършва при отчитане наличието на 

действащ дългосрочен договор за пренос 

на природен газ, сключен на основание 

междуправителствено споразумение и 

необходимостта от определяне на цени 

за достъп и пренос на природен газ за 

свободния капацитет в мрежата. 

Предлага текстът да се измени, 

както следва: 

„Определянето на цени за 

достъп и пренос на природен 

газ  през газопреносната 

система се извършва при 

отчитане наличието на 

действащи дългосрочни 

договори с фиксирани цени и 

необходимостта от определяне 

на цени за достъп и пренос на 

природен газ за свободния 

капацитет в мрежата.“. 

Предложението е с оглед 

отпадането на възможността 

за ценообразуване по 

газопреносни мрежи и 

възможността за наличие на 

повече от един дългосрочен 

договор с ценообразуване по  

фиксирани цени.  

Приема се по принцип, 

като се създава следният 

текст:  

Преходни и 

заключителни 

разпоредби  

§ 36. Определянето на 

цени за достъп и пренос 

на природен газ  през 

газопреносната система 

се извършва при 

отчитане наличието на 

действащи дългосрочни 

договори с фиксирани 

цени и необходимостта 

от определяне на цени 

за достъп и пренос на 

природен газ за 

свободния капацитет в 

мрежата. 

72 

Прило

жение 

№ 2 

към 

чл. 28 

Математическо представяне на 

механизма за разпределение на 

разходите 

…………….. 

Предлага се навсякъде в 

приложението думата „мрежа“ 

да се замени с думата 

„система“, както и изразът 

„разрешени приходи“ да се 

замени с „необходими 

приходи“. 

Предложението е 

редакционно 
Приема се. 

 


