
  

Вх. №………..………./……..……2021 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

 

ДОКЛАД 

от  

дирекция „Природен газ“ и 

дирекция „Правна“  

 

Относно: заявление с вх. № Е-15-20-35#8 от 04.11.2021 г. на „Булгаргаз“ ЕАД за изменение 

на цената на природния газ, по която общественият доставчик продава природен газ на 

крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за 

производство и пренос на топлинна енергия, утвърдена за месец ноември 2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-20-35#8 от 

04.11.2021 г. от „Булгаргаз“ ЕАД за изменение на цената на природния газ, по която 

общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на 

лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, 

утвърдена за месец ноември 2021 г. Заявлението и неговите приложения са обозначени с 

гриф „търговска тайна“. В тази връзка, заявителят е предоставил и неповерителен вариант, 

заведен в деловодната система на КЕВР c вх. № Е-15-20-35#7 от 04.11.2021 г. За разглеждане 

и анализ на подаденото заявление е сформирана работна група със Заповед № З-Е-289 от 

05.11.2021 г. на председателя на КЕВР. 

 

Въз основа на представените данни и документи са установени следните факти и 

обстоятелства, както и произтичащите от тях изводи: 

С Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г. КЕВР е утвърдила за месец ноември 2021 г. цена, 

по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен 

газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в 

размер на 93,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 

„Булгаргаз” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-15-20-35#8 от 04.11.2021 г. с искане 

цената на природния газ, по която общественият доставчик продава природен газ на 

крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за 

производство и пренос на топлинна енергия, утвърдена за месец ноември 2021 г., да бъде 

изменена в размер на 93,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), в т.ч. 

компонента за дейността „обществена доставка“ в размер на (...) лв./MWh и компонента 

„задължения към обществото“ в размер на (...) лв./MWh. Дружеството е подало заявлението 

си на основание чл. 25, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2021 г. за регулиране на цените на 

природния газ (НРЦПГ), като е посочило, че са налице обстоятелства, чието настъпване не е 

могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на 

утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното 

предприятие, а именно: писмо от ООО „Газпром експорт“ от 01.11.2021 г., получено от 
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обществения доставчик след като същият е подал в КЕВР заявление с вх. № Е-15-20-35#5 от 

01.11.2021 г., съдържащо актуални данни във връзка с утвърждаването на цената на 

природния газ за м. ноември 2021 г., с което изменя заявление с вх. № Е-15-20-35#1 от 

11.10.2021 г. 

Съгласно чл. 25, ал. 1 от НРЦПГ при регулиране на цените чрез метода „норма на 

възвръщаемост на капитала“ по време на ценовия период цените могат да бъдат променяни 

при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при 

утвърждаването на цените и води до съществено изменение на утвърдените им 

ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие. В тази 

връзка, основателността на исканото от „Булгаргаз” ЕАД изменение на цената на природния 

газ, която КЕВР е утвърдила за м. ноември 2021 г. с Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г., е 

обусловена от наличието на две предпоставки: да е налице обстоятелство, чието настъпване 

не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цената и това обстоятелство да води 

до съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото 

състояние на обществения доставчик. 

Първата предпоставка, „Булгаргаз” ЕАД обосновава с писмо от ООО „Газпром 

експорт“ от 01.11.2021 г. За това обстоятелство, обаче, дружеството е информирало КЕВР с 

писмо с вх. № Е-15-20-35#6 от 01.11.2021 г. в хода на административното производство за 

утвърждаване на цена на природния газ за м. ноември 2021 г. С писмо, изпратено по 

електронна поща на 01.11.2021 г. в 10:10 часа на „Булгаргаз“ ЕАД, ООО „Газпром експорт“ 

уведомява обществения доставчик, че същият е изпълнил условията за получаване на 

количествата природен газ по подписано на 18.10.2021 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО 

„Газпром експорт” Обменно писмо към Договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г. за доставка на 

природен газ (Договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г.) и може да започне да ги получава. С 

Обменното писмо са уредени условията за получаване на (...) през 2020 г. количества 

природен газ, които „Булгаргаз“ ЕАД може да получи през (...) 2021 г. Според условията на 

същото, „Булгаргаз“ ЕАД, след изпълнение на задължения, посочени в Обменното писмо, 

има право да изтегли и заплати (...) за 2020 г. в размер на (...) MWh, в съответствие с 

условията на Договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г. (...) 

Въз основа на горното, „Булгаргаз” ЕАД в хода на административното производство 

за утвърждаване на цена на природния газ за м. ноември 2021 г. е посочило, че ще заяви за 

доставка през м. (...) 2021 г. количества природен газ, (...) през 2020 г., в размер на (...) MWh. 

С оглед горното, при постановяване на свое Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г. КЕВР е 

взела предвид фактите и обстоятелствата, произтичащи от писмо на ООО „Газпром експорт“ 

от 01.11.2021 г., като е отчела в утвърдената с това решение цена на природния газ 

количества природен газ, (...) през 2020 г., в размер на (...) MWh по цена при условията на (...) 

от Договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г. и обменното писмо. По тези причини, посоченото от 

„Булгаргаз” ЕАД обстоятелство не е обстоятелство, чието настъпване не е могло да бъде 

предвидено при утвърждаването на цената, по смисъла на чл. 25, ал. 1 от НРЦПГ. 

Поради отчитането на фактите и обстоятелствата, произтичащи от писмо на ООО 

„Газпром експорт“ от 01.11.2021 г., в утвърдената с Решение № Ц-37 от 01.11.2021 г. на 

КЕВР цена на природния газ, твърдяното в настоящото административно производство от 

„Булгаргаз” ЕАД ново обстоятелство не води до съществено изменение на утвърдените 

ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на обществения доставчик. Още 

повече, че самият заявител е поискал цената на природния газ, утвърдена с Решение № Ц-37 

от 01.11.2021 г. на КЕВР, да бъде изменена в размер на 93,19 лв./MWh (без цени за достъп, 

пренос, акциз и ДДС), а такъв всъщност е и размерът на утвърдената с посоченото решение 

на КЕВР цена на природния газ за м. ноември 2021 г., чието изменение общественият 

доставчик иска. По тези причини, не е налице и втората предпоставка на хипотезата по чл. 

25, ал. 1 от НРЦПГ. 
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Горното не обосновава и изменение на цените за продажба на природен газ от 

крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни 

мрежи, по реда и при условията на чл. 21, ал. 2 от НРЦПГ. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 30, ал. 1, т. 7 и т. 8 

от Закона за енергетиката, чл. 17, чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за 

регулиране на цените на природния газ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме 

КЕВР да обсъди и вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата 

на Комисията. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

„Булгаргаз“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството. 

 

 


