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П Р О Т О К О Л 

 

№ 73 

 
София, 21.03.2022 година 

 

 

Днес, 21.03.2022 г. от 12:52 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено 

от председателя Станислав Тодоров.  

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Благой Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. 

Иванова – директор  на дирекция „Природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. 

Дневният ред е приет с три гласа „за” (Станислав Тодоров – за, Александър Йорданов – 

за, Благой Голубарев – за), от които два гласа (Александър Йорданов и Благой 

Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-204 от 16.03.2022 г. относно заявление от „Булгаргаз” 

ЕАД с вх. № Е-15-20-16#1 от 11.03.2022 г. за утвърждаване на цена за месец април 2022 

г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители 

на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 

топлинна енергия. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, 

Михаела Андреева, Хриси Йорданова, Александра Димитрова,  

Рада Башлиева 
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По т. 1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК-204 от 16.03.2022 г. относно 

заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-16#1 от 11.03.2022 г. за 

утвърждаване на цена за месец април 2022 г., по която общественият доставчик да 

продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които 

е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-20-16#1 от 

11.03.2022 г. от „Булгаргаз” ЕАД, съдържащо искане за утвърждаване на цена за месец 

април 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните 

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

пренос на топлинна енергия, включително компонента за компенсиране на разходи, 

произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от Наредба № 2 

от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) и компонента за 

дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от същата наредба. Посоченото по-

горе заявление 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-15-20-16 от 11.03.2022 г.  

За разглеждане и анализ на подаденото заявление е сформирана работна група 

със Заповед № З-Е-61 от 14.03.2022 г. на председателя на КЕВР. 

След разглеждане на данните и документите по заявление с вх. № Е-15-20-

16#1 от 11.03.2022 г. се установи следното: 

С Решение № Ц-9 от 07.03.2022 г. КЕВР е утвърдила за месец март 2022 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 113,73 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и 

ДДС). 

Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), цените на природния газ не 

подлежат на регулиране при установяване от КЕВР наличието на конкуренция, която 

създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни условия. Към 

момента, на пазара на природен газ в Р България сделките с природен газ се извършват 

по свободно договорени цени на организиран борсов пазар и по двустранни договори, 

както и по регулирани цени на пазара, на който „Булгаргаз“ ЕАД извършва дейност в 

качеството си на обществен доставчик. Общият пазарен дял на „Булгаргаз“ ЕАД – на 

регулирания пазар и на пазара по свободно договорени цени, е около 93%, поради 

което дружеството е основен доставчик на природен газ в Р България по смисъла на чл. 

49 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 

година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на 

Директива 2003/55/ЕО. Освен това, като титуляр на лицензия за дейността „обществена 

доставка на природен газ“, „Булгаргаз“ ЕАД извършва услуга от обществен интерес, 

която се предоставя на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за 

производство и пренос на топлинна енергия, с определено качество и по регулирана 

цена, както и не може да бъде отказвана без законоустановена причина – чл. 178б, изр. 

второ от ЗЕ във връзка с § 1, т. 66б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. Това 

фактическо положение съществено влияе върху свободното договаряне на цените при 

пазарни условия, поради което Комисията следва да регулира цената, по която 

общественият доставчик продава природен газ. 
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Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ на регулиране от КЕВР подлежи цената, по 

която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на 

природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на 

топлинна енергия. Цената на обществения доставчик включва компонента „цена на 

вход на газопреносните мрежи“ и компонента за дейността „обществена доставка“, 

които се формират, респективно утвърждават, по правилата на чл. 17 от НРЦПГ и 

свързаните с него разпоредби от същата наредба. Тази цена може да включва и 

компонента „задължение към обществото“, към която са приложими правилата на чл. 

11а от НРЦПГ. Съгласно чл. 10, ал. 2 от НРЦПГ Комисията утвърждава прогнозен 

размер на разходите, които се включват в регулираната цена, като преценява тяхната 

икономическа обоснованост. Утвърдената от КЕВР цена на природния газ на 

обществения доставчик трябва да възстановява икономически обоснованите разходи за 

дейността му – основен принцип по чл. 31, т. 2 от ЗЕ, чието спазване КЕВР е длъжна да 

гарантира при изпълнение на правомощията си за ценово регулиране. Друг основен 

принцип, от който се ръководи Комисията при изпълнение на регулаторните си 

правомощия е осигуряването на баланс между интересите на енергийните предприятия 

и клиентите – чл. 23, т. 4 от ЗЕ. В допълнение, чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЕ определя като 

основна цел на този закон създаването на предпоставки за енергийни доставки при 

минимални разходи. Също така, задължение на обществения доставчик по т. 2.4. от 

лицензия № Л-214-14 от 29.11.2006 г. за дейността „обществена доставка на природен 

газ“ е да извършва лицензионната дейност с минимални и икономически обосновани 

разходи, като повишава ефективността на дейността си с цел сигурност на доставката 

на природен газ. 

Със заявление с вх. № Е-15-20-16#1 от 11.03.2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД е 

предложило за утвърждаване за м. април 2022 г. цена на природния газ в размер на 

179,36 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включително компонента за 

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

към обществото“ в размер на (…) лв./MWh. 

Ценообразуващите елементи на предложената от „Булгаргаз” ЕАД цена са, както 

следва:  

I. Компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“: 

1. Прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар и от запаси 

природен газ:  

„Булгаргаз” ЕАД е посочило, че последно заявеното му прогнозно общо 

количество природен газ за вътрешния пазар за м. април 2022 г. е в размер на (…) 

MWh, от което за дейността „обществена доставка на природен газ“ е в размер на (…) 

MWh или 39,26%, за програмата за освобождаване на природен газ – (…) MWh или 

16,56% и по двустранните договори – (…) MWh или 44,18%. „Булгаргаз” ЕАД е 

формирало прогнозното общо количество природен газ за вътрешния пазар от следните 

източници за доставка: договор за доставка на природен газ с ООО „Газпром експорт” – 

(…) MWh, договор за доставка на природен газ с (…) – (…) MWh и добив на природен 

газ от подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ – (…) MWh.  

Прогнозното общо количество природен газ за вътрешния пазар от различните 

източници отчита: Заповед № Е-РД-16-129 от 28.02.2022 г. на министъра на 

енергетиката, според която „Булгаргаз“ ЕАД следва да добива в периода 01.04.2022 г. – 

30.04.2022 г. природен газ в размер на (…) MWh; Третото споразумение от (…) за 

изменение на Договора за продажба на газ от (…) между „Булгаргаз“ ЕАД и (…) за 

втори временен период от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г. на доставка при дневно 
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договорено количество в размер на (…) kWh/ден. Останалото прогнозно количество 

природен газ до размера на необходимото за вътрешния пазар ще бъде осигурено по 

Договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г. за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ 

ЕАД и ООО „Газпром експорт” (договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г.). При 

формирането на това количество са взети предвид доставните цени по източници, като 

най-ниската е по договора с (…), следвана от цената на природния газ от добив, 

съответно най-високата е по договора с ООО „Газпром експорт”.  

Цените на природния газ на европейските газови пазари за доставка през м. 

април 2022 г., видно от приложено издание на Argus European Natural Gas от 10.03.2022 

г., са: TTF (Холандия) – 128,100 EUR/MWh; Zeebrugge (Белгия) – 127,500 EUR/MWh и 

VTP (Австрия) – 129,805 EUR/MWh. Цената на унгарската газова борса за доставка 

през м. април на 11.03.2022 г. е в размер на 145,74 EUR/MWh, а на румънската газова 

борса е в размер на 132,81 EUR/MWh. Следва да се има предвид, че към посочените 

цени е необходимо да се добавят цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи.  

Предвид горното, сравнено с цените на природния газ за доставка през м. април 

на европейските газови борси, „Булгаргаз“ ЕАД за същия месец на 11.03.2022 г. е 

предложило прогнозна цена в размер близо 90 EUR/MWh, която е значително по-ниска. 

Също така, цената, която КЕВР ще утвърди за м. април 2022 г., ще отрази  актуалната 

стойност на индекса (…) на 31.03.2022 г. и на средномесечния курс на (…) за м. март 

2022 г. Освен това, цените на международните пазари динамично се влияят от 

усложнената международна обстановка. На 15.03.2022 г. цената на природния газ за 

доставка през м. април на CZ Czech e 116,187 EUR/MWh, на CEGH, Австрия е 116,486 

EUR/MWh, а Dutch TTF Gas (водеща европейска референтна цена) е 116,000 

EUR/MWh.  

В допълнение, „Булгаргаз“ ЕАД има задължения по клаузите „вземи или плати“ 

по дългосрочните си договори с ООО „Газпром експорт“ и (…). 

С оглед изложеното, при отчитане на нивата на цените на природния газ на 

европейските пазари, от една страна и от друга, на условията по дългосрочните 

договори на дружеството, „Булгаргаз“ ЕАД – в качеството си на обществен доставчик, 

е формирало количества природен газ за доставка от различни източници при най-

ниски разходи.  

2. Цени по договорите за доставка на природен газ от внос за вътрешния пазар: 

2.1. По договора с ООО „Газпром експорт“: 

Между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт” е сключен Договор № 02-12-

13 от 15.11.2012 г. за доставка на природен газ (договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г.). 

Към този договор страните са сключили Допълнение № 13 от 02.03.2020 г., според 

което цената на природния газ се изчислява всеки месец и се образува по 

ценообразуваща формула, включваща (…)% хъбова и (…)% петролна компонента. 

Цената на доставените количества природен газ се изчислява в USD/MWh за 

всеки месец по формула с елементи, както следва:  

Хъбова компонента, изчислявана ежемесечно въз основа на индекса (…), 

публикуван в електронното издание (…) през последния работен ден от месеца, 

предшестващ месеца на доставка, в EUR/MWh. За целите на конвертиране от евро в 

щатски долари за MWh се използва средномесечният курс на (…) за съответния месец 

на доставка с точност до четвъртия знак след запетаята. 

Петролна компонента, изчислявана на тримесечни периоди при базова цена Р0 

равна на (…) USD/MWh и цени на мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със 

съдържание на сяра 0,1% – алтернативните на природния газ горива, при 
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средноаритметична стойност на ежемесечните цени на тези горива за (…) период, 

предшестващ определянето на петролната компонента за съответното тримесечие.  

Хъбовата компонента за м. април 2022 г. е в размер на (…) USD/MWh, при 

индекс (…) в размер на (…) EUR/MWh, публикуван на 10.03.2022 г. в (…) и усреднен 

курс евро/щатски долар на (…) към 10.03.2022 г. в размер на (…) EUR/USD. При 

утвърждаване на цената от 01.04.2022 г. следва да бъдат съобразени стойността на 

индекса (…) в последния работен ден на м. март 2022 г. и данните за средномесечния 

курс на (…) за м. март 2022 г., прилаган при конвертиране на индекса (…) от евро в 

долари за MWh. 

Петролната компонента за II тримесечие 2022 г., в т.ч. за м. април 2022 г., е в 

размер на (…) USD/MWh, при цена Р0 равна на (…) USD/MWh и средноаритметична 

стойност на ежемесечните цени на алтернативните горива за (…) период от (…) до (…), 

предшестващ определянето на петролната компонента за II тримесечие 2022 г., както 

следва: за мазут със съдържание на сяра 1% – (…) USD/mt и за газьол със съдържание 

на сяра 0,1% – (…) USD/mt.   

Предвид горните стойности на хъбовата и петролна компонента, прогнозният 

размер на доставната цена на природния газ за м. април 2022 г. по договора с ООО 

„Газпром експорт” е (…) USD/MWh, а прогнозните разходи за доставка на природен 

газ по този договор са в размер на (…) USD.  

2.2. По договора с (…): 

Между „Булгаргаз“ ЕАД и (…) е сключен Договор за продажба на газ от (…). 

Договорът е новиран със Споразумение от (…), сключено между (…), „Булгаргаз“ ЕАД 

и (…), като в правата на (…) е встъпило (…). 

Между „Булгаргаз“ ЕАД и (…) е сключено Трето споразумение от (…) за 

изменение на Договор от (…), с което страните са договорили втори временен период 

от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г., като покупката се осъществява в изходна точка Неа 

Месимврия, вместо в изходна точка Комотини. Изменено е и (…), като е уговорено, че 

за всеки ден на доставка по време на втория временен период (…) е в размер на (…) 

kWh/ден. 

Съгласно Договор за продажба на газ от (…) цената на природния газ се 

изчислява в USD/MWh на тримесечие и се образува по ценообразуваща формула, 

отчитаща: цените на алтернативните на природния газ горива – мазут със съдържание 

на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%, при средноаритметична стойност на 

ежемесечните цени на тези горива за (…) период, завършващ един месец преди датата 

на преизчисляване на цената по договора, както  и (…).  

Предвид горното, прогнозният размер на доставната цена на природния газ за 

месец април 2022 г. по договора с (…) е (…) USD/MWh при средноаритметична 

стойност на ежемесечните цени на алтернативните горива за деветмесечния период от 

(…) до (…), за II тримесечие 2022 г., както следва: за мазут със съдържание на сяра 1% 

– (…) USD/mt и за газьол със съдържание на сяра 0,1% – (…) USD/mt.   

Към горната цена се добавят разходите за транспортиране на природния газ до 

изходна точка Неа Месимврия, които се формират от: 

- разходи (…) – (…). 

(…) 

- разходи (…) – (…). 

(…) 

- (…) разходи – (…). 
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Предвид горното, цената на природния газ за м. април 2022 г. по договора с (…), 

доставен в изходна точка Неа Месимврия, е в размер на (…) USD/MWh, а прогнозните 

разходи са в размер на (…) USD.  

Към горните разходи се включват и прогнозни разходи за капацитет и пренос на 

количествата природен газ през газопреносната система на Р Гърция от изходна точка 

Неа Месимврия до изходна точка Сидирокастро/Кулата, като заявителят е предоставил 

копия на потвърждения, издадени от PRISMA и RBP за закупен от „Булгаргаз“ ЕАД 

капацитет за трето тримесечие на газова година 2021/2022. Тези разходи са изчислени 

от дружеството в размер на (…) лв. Във връзка с това изчисление, обаче, анализът на 

данните и документите установява грешка, като правилният размер е (…) лв. 

Отстраняването на допуснатата от дружеството грешка води до промяна на общия 

размер на прогнозните разходи на входа от (…) на (…) лв. 

3. Осреднен валутен курс на Българската народна банка на лева спрямо 

чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ: 

Валутният курс на лева към щатския долар, осреднен за период от четиридесет и 

пет дни, предхождащи месеца на внасяне от обществения доставчик на предложението 

за утвърждаване на цена, а именно: 15.01.2022 г. – 28.02.2022 г., е в размер на 1,72684 

лв. за 1 щатски долар.  

С оглед горното, общите прогнозни разходи за доставка на природния газ от 

внос до входа на газопреносните мрежи са в размер на (…) лв.  

4. Себестойност на добива на природен газ от ПГХ „Чирен“: 

Прогнозните разходи за добив на природен газ от ПГХ „Чирен“ са в размер на 

(…) лв., при (…) MWh количества природен газ за добив през м. април 2022 г. и 

себестойност (…) лв./MWh. Тази себестойност е формирана въз основа на 

себестойността на природния газ за нагнетяване, изчислена от „Булгаргаз“ ЕАД в края 

на нагнетателния период, при отчитане на среднопретеглената стойност на нагнетения 

природен газ, от всички източници на доставка и от стойността на услугите за пренос и 

капацитет, предоставяни от оператора на газопреносната мрежа. За основа на 

изчисленията се взема последният месец, за който има отчетни счетоводни данни, в 

случая, м. януари 2022 г. Разходите се изчисляват на база на количествата природен газ, 

които ще бъдат добити през месеца от ПГХ „Чирен“ и на база на прогнозните разходи 

през предходния месец. Окончателната себестойност за добив на количества от ПГХ 

„Чирен“ е ясна едва след края на месеца и след издаване от „Булгартрансгаз“ ЕАД на 

фактурите за отчетния период. Отчитайки, че няма издадени окончателни фактури за м. 

февруари и м. март от доставчиците, както и от „Булгартрансгаз“ ЕАД за дължимите 

суми за капацитет и пренос, относими към себестойността на природния газ от ПГХ 

„Чирен“, посочената в заявлението себестойност на добива за м. април 2022 г. е 

прогнозна. Дружеството е приложило и справка за изчисление на прогнозната 

себестойност на добива от ПГХ „Чирен“, с попълнени прогнозни данни за разходите за 

добив и нагнетяване за м. февруари, м. март и м. април 2022 г. При формирането на 

себестойността на добива от ПГХ „Чирен“ за месец април 2022 г. дружеството е взело 

предвид и прогнозната себестойност на нагнетените количества в размер на (…) 

лв./MWh за м. февруари 2022 г., съответно (…) лв./MWh за м. март 2022 г. Нагнетените 

количества природен газ през м. февруари и м. март 2022 г. са в изпълнение на Заповед 

№ Е-РД-16-129 от 28.02.2022 г. на министъра на енергетиката. 

Също така, цената, която КЕВР ще утвърди за м. април 2022 г., ще отрази 

актуалната себестойност на природния газ от добив, тъй като ще включва отчетни 

данни за м. февруари 2022 г. 
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II. Компонента за дейността „обществена доставка“: 

При изчисляването на компонентата за дейността „обществена доставка“ са 

взети предвид утвърдените с Решение № Ц-1 от 01.01.2022 г. на КЕВР годишни 

условно-постоянни разходи (УПР) за дейността „обществена доставка“ за 2022 г. в 

размер на 4053 хил. лв., като за месец април 2022 г. те възлизат на (…) хил. лв. 

Оборотният капитал за месец април 2022 г. за дейността „обществена доставка” е в 

размер на (…) хил. лв. и е изчислен като 1/8 от месечната сума на разходите за покупка 

на природен газ и УПР, намалени със стойността на амортизацията. Регулаторната база 

на активите за месец април 2022 г. е в размер на (…) хил. лв., а възвръщаемостта на 

активите за периода е в размер на (…) хил. лв. В тази връзка, размерът на компонентата 

за дейността „обществена доставка“ е (…) лв./MWh и представлява 0,6804% от 

компонентата „цена на вход на газопреносните мрежи“. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, с писмо с вх. № Е-15-45-10 от 24.02.2022 г. е 

информирало, че „Булгаргаз“ ЕАД не съхранява количества природен газ в ПГХ 

„Чирен“, извън количествата по Плана за действие при извънредни ситуации за 

гарантиране на сигурността на доставките на природен газ на Република България, 

одобрен от министъра на енергетиката (Плана). 

Компонентата за дейността „обществена доставка“ е изчислена в съответствие с 

чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ, като в годишен аспект остава в размер под 2,5%, предвид 

утвърдените до момента стойности на компонентата. 

III. Компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени 

задължения към обществото: 

В цената на природния газ за м. април 2022 г. е включена компонента за 

компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, в 

размер на (…) лв./MWh. Разходите произтичат от наложени задължения на „Булгаргаз“ 

ЕАД по Плана. Количествата природен газ, които „Булгаргаз“ ЕАД планира да съхрани 

през 2022 г. по Плана, са в размер на (…) МWh, изчислени като 20% от заявените 

количества природен газ по годишна програма от клиентите на дружеството с 

неравномерно потребление.  

На този етап „Булгаргаз“ ЕАД не разполага със съгласуван окончателен график 

за добив и нагнетяване на природен газ в ПГХ „Чирен“ за 2022 г. Съгласно Правилата 

за ползване на ПГХ „Чирен“, операторът на съоръжението за съхранение обявява, в 

срок не по-късно от 30 дни преди началото на нагнетателния период, на интернет 

страницата си свободния капацитет за съхранение през предстоящата газова година. 

След съгласуване на окончателен график с „Булгартрансгаз“ ЕАД за съхранение на 

количествата по Плана, „Булгаргаз“ ЕАД ще актуализира прогнозния график, в т.ч. и 

очакваните разходи, въз основа на които се образува компонентата по чл. 11а от 

НРЦПГ. 

„Булгаргаз“ ЕАД ще заплаща услугите по достъп и съхранение на природен газ в 

съответствие с цените на предоставяните услуги за достъп и съхранение на природен 

газ, в сила от 15.04.2021 г., утвърдени от КЕВР с Решение № Ц-34 от 13.08.2020 г. 

Общественият доставчик е приложил следните доказателства за извършените от 

него разходи: актуализиран прогнозен график за съхранение на природен газ по Плана 

през 2022 г.; акт за месец февруари 2022 г. за разпределен капацитет за нагнетяване и 

добив „ден напред” и нагнетени/съхранени/добити количества природен газ по Договор 

№ 4867 от 02.03.2021 г.; фактура на „Булгартрансгаз“ ЕАД № 0040000148 от 02.02.2022 

г. за годишен интегриран капацитетен продукт – План за действие при извънредни 

ситуации, ведно с платежно нареждане за изплатени суми; фактура на (…) ЕАД № 
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5000010946 от 04.02.2022 г. за прехвърлен капацитет за нагнетяване, съхранение и 

добив на количества природен газ от ПГХ „Чирен“ по Споразумения от 30.06.2021 г., 

09.07.2021 г. и 11.08.2021 г., за период 01.22. – 28.02.2022 г.; фактура на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД № 0040000153 от 02.03.2022 г. за: дневен прекъсваем 

капацитетен продукт в режим виртуално нагнетяване и за услуга по нагнетяване, 

съхранение и добив на природен газ, за период 01.02 – 28.02.2022 г., ведно с платежно 

нареждане за изплатени суми; писмо за прихващане на насрещни вземания до (…) 

ЕАД. 

Компонентата за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени 

задължения към обществото е изчислена в съответствие с чл. 11а от НРЦПГ. 

(…заличена информация, предназначена само за служебно ползване от КЕВР…) 

 

Въз основа на всичко изложено по-горе и анализ на данните и документите 

по заявление с вх. № Е-15-20-16#1 от 11.03.2022 г., се установи следното: 

Прогнозните разходи за закупуване на природен газ през м. април 2022 г. по 

договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г. с ООО „Газпром експорт”, по договора с (…) и от 

запаси природен газ в ПГХ „Чирен“, с цел продажба на вътрешния пазар на крайните 

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

пренос на топлинна енергия, за програмата за освобождаване на природен газ, както и 

по двустранните договори, се изчисляват в размер на (…) лв. 

Цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи като компонента на 

цената, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните 

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

пренос на топлинна енергия, е в размер на (…) лв./MWh и е изчислена, като разходите 

за закупуване на природен газ са разделени на предвидените общи количества 

природен газ за месец април 2022 г.:  

 

(…) ÷ (…) =(…) лв./MWh 

 

В съответствие с чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ, към компонентата цена на природния 

газ на входа на газопреносните мрежи се прибавя стойността на компонентата за 

дейността „обществена доставка”, изчислена пропорционално на количествата 

природен газ, предназначени за дейността „обществена доставка”, която за месец април 

2022 г. е в размер на (…) лв./MWh:  

 

(…) + (…) = (…) лв./MWh 

 

В съответствие с чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, към горепосоченото се прибавя и 

компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към 

обществото, която за месец април 2022 г. е в размер на (…) лв./MWh: 

 

(…) + (…) =179,36 лв./MWh 

 

Въз основа на предоставените данни и документи и след направените 

изчисления, цената за месец април 2022 г., по която общественият доставчик следва да 

продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е 

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е в размер на 179,36 

лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).  
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Коефициентът за преобразуване в енергийни единици на цените за продажба на 

природен газ от крайните снабдители е изчислен в размер на 10,582 kWh/m3. За 

изчисляването му е взета предвид средната калоричност на природния газ за точки на 

предаване ГИС „Кулата” и ГИС „Странджа 2“ за периода м. декември 2021 г. – 

февруари 2022 г., както и представителната калоричност в режим на добив от ПГХ 

„Чирен” за месец март 2022 г.  

Съгласно чл. 21, ал. 2 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от 

крайните снабдители се изменят в съответствие с промяната на цената, 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. 

 

№ Енергийни предприятия 

Пределни цени при продажба на природен газ от крайните снабдители с включени ценови 

компоненти: цена на природния газ и цена за снабдяване, както и с включени цени за 

пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи   

Стопански клиенти с 

равномерно 

потребление 

Стопански клиенти с 

неравномерно потребление 
Битови клиенти 

лв./MWh лв./MWh 

Цена за 

снабдяване, 

(лв./клиент 

на месец)* 

лв./MWh 

Цена за 

снабдяване, 

(лв./клиент 

на месец)* 

1 

Овергаз Мрежи АД – Столична община, СОР Банкя и община 

Божурище, територии "Изток", "Запад", "Север" и "Юг" **** 
      205,20 3,13 

до 53 MWh/год., вкл.   205,20 3,13     

до 528 MWh/год., вкл. 197,47 205,83       

до 1057 MWh/год., вкл. 196,41 204,96       

до 2113 MWh/год., вкл. 195,35 204,10       

до 4226 MWh/год., вкл. 194,28 203,22       

до 6339 MWh/год., вкл. 193,65 202,71       

до 8452 MWh/год., вкл. 193,21 202,35       

до 10 565 MWh/год., вкл. 192,86 202,06       

до 21 130 MWh/год., вкл. 191,78 201,17       

до 31 695 MWh/год., вкл. 191,13 200,63       

до 42 260 MWh/год., вкл. 190,66 200,24       

до 52 825 MWh/год., вкл. 190,30 199,95       

до 73 955 MWh/год., вкл. 189,72 199,46       

до 105 650 MWh/год., вкл. 189,09 198,94       

над 105 650 MWh/год. 188,34 198,30       

метанстанции до 4226 MWh/год., вкл.   191,70       

метанстанции до 10 565 MWh/год., вкл.   191,07       

метанстанции над 10 565 MWh/год.   189,89       

обекти на "Топлофикация София": ВОЦ "Суха река", ВОЦ "Левски Г" 

и ВОЦ "Хаджи Димитър" 
  180,61       

2 

"Аресгаз" ЕАД – за обособена територия "Добруджа" и общини Добрич, 

Тервел, Търговище и Омуртаг**** 
      206,25   

до 106 MWh/год.  199,19 204,38       

до 211 MWh/год.  198,34 202,93       

до 528 MWh/год.  196,82 201,57       

до 1056 MWh/год. 195,41 200,99       

до 2112 MWh/год.  194,82 200,21       

до 5281 MWh/год.  194,02 199,63       

до 10 562 MWh/год. 193,43 198,95       

над 10 562 MWh/год.  189,33 197,01       

3 

"Аресгаз" ЕАД – за обособена територия "Мизия" и община Бяла 

Слатина****       
209,12 

  

до 106 MWh/год.  199,47 207,70       

до 211 MWh/год.  198,35 206,06       

до 528 MWh/год.  197,42 205,09       

до 1056 MWh/год. 196,67 202,67       

до 2112 MWh/год.  195,65 200,34       

до 5281 MWh/год.  194,72 199,09       

до 10 562 MWh/год. 193,42 197,92       

над 10 562 MWh/год. за стопански клиенти с неравномерно потребление   194,14       

до 52 810 MWh/год. за стопански клиенти с равномерно потребление 190,22         

над 52 810 MWh/год. за стопански клиенти с равномерно потребление 187,55         

4 

"Газтрейд Сливен" ЕООД – община Сливен       203,71   

до 211 MWh/год. 195,27         

от 211 до 527,5 MWh/год. 194,39         

от 527,5 до 1055 MWh/год. 193,02         

от 1055 до 2110 MWh/год. 192,12         

от 2110 до 5275 MWh/год. 190,64         

от 5275 до 10 550 MWh/год. 187,88         

над 10 550 MWh/год. 185,97         

до 52,75 MWh/год.   201,67       

от 52,75 до 211 MWh/год.   199,99       

от 211 до 527,5 MWh/год.   199,15       

от 527,5 до 1055 MWh/год.   197,58       

от 1055 до 2110 MWh/год.   195,17       



 

 

София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 10 от 14 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 
 

от 2110 до 5275 MWh/год.   194,34       

от 5275 до 10 550 MWh/год.   194,2       

5 "ЗИВ" ЕООД – община Балчик 204,19 204,59   205,26   

  Енергийни предприятия 

Промишлени/Стопански 

клиенти 

Обществено-административни 

и търговски клиенти 
Битови клиенти 

лв./MWh** лв./MWh** 

Цена за 

снабдяване, 

(лв./клиент 

на месец)* 

лв./MWh** 

Цена за 

снабдяване, 

(лв./клиент 

на месец)* 

6 

"Каварна газ" ООД – общини Каварна и Шабла       209,02   

до 500 MWh/год., вкл. 195,02         

над 500 MWh/год. 192,06         

до 50 MWh/год., вкл.   204,73       

над 50 MWh/год. до 500 MWh/год., вкл.   199,41       

над 500 MWh/год.   195,88       

7 

"Кнежа-газ" ООД – община Кнежа*****       205,87   

до 1055 MWh 194,04         

до 4220  MWh 191,08         

до 211 MWh   194,17       

до 1055 MWh   193,06       

8 

"Неврокоп-газ" АД – община Гоце Делчев ***       251,45   

до 2500 MWh вкл. 233,99         

над 2500 MWh  227,04         

до 250 MWh вкл.   245,76       

над 250 MWh    242,12       

9 
"Свиленград-Газ" АД – община Свиленград ***       253,26   

до 250 MWh/год. вкл. 249,44         

над 250 MWh/год. вкл. 248,67         

10 

"ТЕЦЕКО" ЕООД – общини Свищов и Белене ***   219,55   217,34   

до 100 000 m3/год., вкл.****** 212,03         

до 500 000 m3/год., вкл.****** 210,27         

до 1 000 000 m3/год., вкл.****** 207,02         

над 1 000 000 m3/год.****** 201,14         

11 

"КарловоГаз" ООД – община Карлово***       226,18   

до 20 000 m3/год.****** 222,75         

до 50 000 m3/год.****** 217,02         

до 100 000 m3/год.****** 214,12         

до 250 000 m3/год.****** 209,63         

до 500 000 m3/год.****** 207,12         

до 1 000 000 m3/год.****** 206,58         

над 1 000 000 m3/год.****** 203,98         

12 "Аресгаз" ЕАД – община Сопот 189,16 200,15   206,51 13,93 

13 "Аресгаз" ЕАД – община Хисаря 190,53 199,39   206,38 13,62 

14 

"Комекес" АД – община Самоков       203,70   

до 1054,599 MWh                                        194,71         

от 1054,600 MWh до 10 545,999 MWh 189,25         

над 10 546,000 MWh 187,08         

до 52,729 MWh   203,92       

от 52,730 MWh до 210,920 MWh   203,77       

от 210,921 MWh до 1054,599 MWh   202,41       

от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh   200,53       

над 2109,200 MWh   199,03       

15 "Балкангаз-2000" АД – община Ботевград 193,18 196,64   199,12   

16 
"Севлиевогаз-2000" АД – община Севлиево    194,36   197,11   

до 50 000 MWh 190,56         

над 50 000 MWh 181,54         

17 
"Примагаз" АД – кметства "Владислав Варненчик", "Младост" и 

"Аспарухово" в състава на община Варна 191,17 203,42   211,26   

18 

"Газинженеринг" ООД – община Долни Дъбник       205,91   

до 105,5 MWh 192,15         

до 1055 MWh 190,65         

до 10 550 MWh 190,16         

до 105,5 MWh   195,95       

до 1055 MWh   194,54       

19 "Камено-газ" ЕООД – община Камено 193,65 201,70   203,01   

20 "Добруджа газ" АД – община Генерал Тошево 200,92 216,68   204,64   

21 "Правецгаз 1" АД – община Правец 188,63 196,28   199,07   

22 

"Костинбродгаз" ООД – община Костинброд       200,48 3,94 

до 1000 MWh/год. вкл. 199,79         

от 1001 MWh/год. до 10 000 MWh/год. вкл. 194,01         

над 10 000 MWh/год. 190,20         

23 

"Ситигаз България" ЕАД – за обособена територия "Тракия", oбщини 

Кърджали, Велинград, Павел Баня, Гурково, Твърдица и Брацигово****   
203,92   204,75 5,69 

до 1000 MWh/год. 201,85         

от 1000 до 5000 MWh/год. 193,93         

от 5000 до 10 000 MWh/год. 190,74         

от 10 000 до 50 000 MWh/год. 189,72         

над 50 000 MWh/год. 189,08         

24 "Аресгаз" ЕАД – за обособена територия "Запад" 199,76 205,19   209,23   

25 
"Газо-енергийно дружество-Елин Пелин" EООД – община Елин Пелин   195,89   196,23   

до 500 000 m3/год., вкл.****** 191,57         

над 500 000 m3/год., вкл.****** 190,03         

26 
"Ситигаз България" ЕАД – oбщини Силистра, Алфатар, Дулово, 

Тутракан, Главиница и Ситово   
203,89   203,08 5,57 

до 1000 MWh/год. 202,27         
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от 1000 MWh/год. до 5000 MWh/год. 197,83         

27 

"Ситигаз България" ЕАД – oбщина Габрово   202,48   202,73 6,90 

до 1000 MWh/год. 201,86         

от 1000 MWh/год. до 5000 MWh/год. 200,53         

над 5000 MWh/год. 198,66         

28 

"Си Ен Джи Марица" ООД – община Чепеларе**       203,38   

до 10 000 m3/год., вкл.******   198,11       

до 50 000 m3/год., вкл.******   202,31       

до 100 000 m3/год., вкл.******   194,15       

над 100 000 m3/год.******   187,39       

до 200 000 m3/год., вкл.****** 189,25         

до 1 000 000 m3/год.****** 188,22         

 Забележки:          

 1. В цените не са включени акциз и ДДС.  

 2. * колоната отразява цените за снабдяване с природен газ, които се заплащат в лева за клиент на месец (лева/клиент на месец). 

  3. ** в цените за продажба на природен газ от краен снабдител не е включена ценова компонента за снабдяване със сгъстен природен газ.  

 

4. *** в цените за продажба на природен газ от краен снабдител е включена ценова компонента за снабдяване със сгъстен природен газ 

съгласно чл. 19а от НРЦПГ. 

 

5. **** към цените за продажба на природен газ от краен снабдител за територията на общините: Банско, Разлог, Карнобат, Бяла, Тервел, 

Червен бряг, Кърджали, Велинград и Павел баня,  следва да бъде добавяна ценова компонента за снабдяване със сгъстен природен газ 

съгласно чл. 19а от НРЦПГ.  

 

6. ***** При снабдяване със сгъстен природен газ в цените за продажба от краен снабдител се включва ценова компонента съгласно чл. 19а от 

НРЦПГ. 

 7. ****** цените са утвърдени в лв./1000 м3 и са изчислени в енергийни единици при коефициент на преобразуване 10,582 kWh/m3. 

 

8. При утвърждаване от КЕВР на нови или изменение на действащите цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за 

снабдяване с природен газ, се променят и пределните цени, по които съответният краен снабдител продава природен газ на клиенти. 

 

 

 Изказвания по т. 1.: 

Докладва Г. Дечева. Със заявление от 11.03.2022 г. „Булгаргаз” ЕАД е 

предложило за утвърждаване цена на природния газ за месец април в размер на 179,36 

лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), като са включени следните 

компоненти: „цена на вход на газопреносната мрежа“ в размер на (…) лв./MWh, за 

дейността „обществена доставка“ в размер на (…) лв./MWh и задължения към 

обществото в размер на (…) лв./MWh. Компонентата „цена на вход на газопреносната 

мрежа“ е изчислена при прогнозно общо количество на природен газ за вътрешния 

пазар в размер на (…) MWh, които са разпределени както следва за трите направления: 

за дейността „обществена доставка“ в размер на 39%, за програмата за освобождаване – 

17% и по двустранните договори – 44%. Тези количества са предвидени да бъдат 

обезпечени от следните източници за доставка: договор за доставка на природен газ с 

ООО „Газпром експорт” – (…) MWh, договор за доставка на природен газ с (…) – (…) 

MWh и добив на природен газ от ПГХ „Чирен“ – (…) MWh. Предложената цена от 

обществения доставчик е формирана при отчитане на нивата на цените по договорите 

за доставка на природен газ от ООО „Газпром експорт”, която цена е формирана и 

включва (…)% хъбова и (…)% петролна компонента, като са взети предвид данните 

към 10.03.2022 г. на (…) за хъбовата компонента. Хъбовата и петролната компонента са 

изчислени по начина, по който е записано в техните договори със съответните 

дружества. Предвид стойностите на хъбовата и петролната компонента прогнозният 

размер на доставната цена на природния газ за м. април по договора с ООО „Газпром 

експорт” е в размер на (…) USD/MWh. Доставната цена по (…) договор е в размер на 

(…) USD/MWh, като към нея трябва да се прибавят и разходите, които са включени за 

разходи, които извършва съответно „Булгаргаз“ ЕАД за капацитет и пренос на 

количествата природен газ през газопреносната система на Р Гърция от изходна точка 

Неа Месимврия до изходна точка Сидирокастро/Кулата. 

По отношение на валутния курс на лева към щатския долар – той е с осреднена 

стойност за период от четиридесет и пет дни, както е по смисъла на Наредба № 2 и е за 

периода  от 15.01.2022 г. до 28.02.2022 г. и е в размер на 1,72684 лв. за 1 щатски долар.  

По отношение на себестойността на добива на природен газ от ПГХ „Чирен“ – 

тя е в размер на (…) лв./MWh. При формирането на тази стойност за м. април 
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дружеството е взело предвид прогнозната себестойност на нагнетените количества, 

които по смисъла на заповедта на министъра е трябвало да се нагнетят през м. 

февруари и м. март. Цената, която КЕВР ще утвърди за м. април ще отрази актуалната 

себестойност на природния газ от добив, тъй като ще бъдат включени отчетните данни 

за м. февруари. 

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

представлява 0,6804% от компонентата „цена на вход на газопреносните мрежи“, като в 

годишен аспект остава в размер под 2,5%, предвид утвърдените до момента стойности 

на компонентата. С писмо от 24.02.2022 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е информирало КЕВР, 

че „Булгаргаз“ ЕАД не съхранява други количества природен газ в ПГХ „Чирен“, освен 

количествата, предвидени по Плана за действие при извънредни ситуации за 

гарантиране на сигурността на доставките на природен газ, одобрен от министъра на 

енергетиката. Компонента за компенсиране на тези разходи е в размер на (…) лв./MWh.  

(…) 

Цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи като компонента на 

цената е изчислена, като общите разходи са разделени на предвидените количества и 

така цената на вход на газопреносната мрежа е в размер на (…) лв./MWh. Към тази цена 

се прибавя (…) лв./MWh, като това е компонента  „обществена доставка” и (…) 

лв./MWh, което представлява компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от 

наложени задължения към обществото. При така събраните компоненти крайната цена 

е 179,36 лв./MWh.  

Коефициентът за преобразуване в енергийни единици на цените за продажба на 

природен газ от крайните снабдители е изчислен в размер на 10,582 kWh/m3. За 

изчисляването му е взета предвид средната калоричност на природния газ за точки на 

предаване ГИС „Кулата” и ГИС „Странджа 2“ за периода м. декември 2021 г. – 

февруари 2022 г., както и представителната калоричност в режим на добив от ПГХ 

„Чирен” за месец март 2022 г.  

Работната група е приложила таблица с променените цени на 

газоразпределителните дружества. 

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

8, и чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 11а, чл. 17, чл. 21 и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 

2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 6 от Правилника 

за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, работната група предлага КЕВР да обсъди и вземе следните решения: 

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. 

С. Тодоров запита членовете на Комисията дали имат въпроси или коментари 

към работната група. 

А. Йорданов каза, че има молба към работната група по отношение на 

количествата, предвидени за доставка от договора с ООО „Газпром експорт”. Работната 

група да помоли от следващия път „Булгаргаз“ ЕАД да представя тези количества с 

натрупване, с оглед на заявените максимални и минимални количества по 
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дългосрочния договор (годишни), т.е. дали заявката все още е в диапазона без penalty в 

цената. А. Йорданов каза, че според него за този месец, за който се говори за 

увеличение в цената (т.е. по-висока отчетена доставна цена) има и такъв елемент. 

„Булгаргаз“ ЕАД следва да докаже на Комисията, че заявките, които правят към ООО 

„Газпром експорт”, са в диапазона без penalty в цената – дали било под минималния, 

или над максималния. 

С. Тодоров допълни, че за Комисията би било важно да вижда тази информация 

от „Булгаргаз“ ЕАД в една таблица, която показва: планирано за доставка през 

годината; изпълнено до момента; прогноза до края на годината по договора с 

„Булгаргаз“ ЕАД и дори и по договора с (…). Това да се направи в две отделни таблици 

– една след друга, за да се вижда, къде се движи Комисията, какво се случва и каква е 

ситуацията. Естествено, трябва да се отбележат за тези минимални количества, така че 

да се знае дали има риск от начисляването на допълнителни такси. Относно доклада С. 

Тодоров отбеляза, че в същинската си част, а именно ценообразуването, той в случая е 

една спекулация и няма отношение към реалната цена. Реалните цени ще бъдат 

изяснени в последния ден от този месец, в зависимост от конкретните индекси на 

пазарите, специално на пазара за търговия на газ в (…). С. Тодоров възложи задача на 

работната група: да изготви промяна в Наредбата за определяне цените на газа, така че 

процедурата пред Комисията за определяне на регулираната цена да съответства на 

месечните заявки на клиенти към „Булгаргаз“ ЕАД и да се случва в най-близкия 

момент, в който ще стане ясна цената на газа. Към момента се предвижда едно 

увеличение, огромно увеличение, което всички разбират, че в днешния момент това 

вече не е така, а се говори за увеличение, което е дори под 30%. Отново ще стане ясно 

какво е увеличението в последния ден на м. март, така че е хубаво да се промени 

Наредбата, за да може тези заседания и информацията, която получава обществеността 

от тях, да има и някакъв смисъл и за нея, а в момента това само създава напрежение, 

което дори не е и обосновано.  

С. Тодоров подложи на гласуване доклада с направените коментари и резерви 

към него и насрочи откритото заседание на 30.03.2022 г. от 10:00 часа.   

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада. 

 

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

8, и чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 11а, чл. 17, чл. 21 и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 

2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 6 от Правилника 

за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-204 от 16.03.2022 г. относно заявление от 

„Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-16#1 от 11.03.2022 г. за утвърждаване на цена за 

месец април 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на 

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

производство и пренос на топлинна енергия;  

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 
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енергетиката на 30.03.2022 г. от 10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

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

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Булгаргаз“ ЕАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (Станислав Тодоров – за, Александър 

Йорданов – за, Благой Голубарев – за), от които два гласа (Александър Йорданов и 

Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-204 от 16.03.2022 г. относно заявление от „Булгаргаз” 

ЕАД с вх. № Е-15-20-16#1 от 11.03.2022 г. за утвърждаване на цена за месец април 2022 

г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители 

на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 

топлинна енергия. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................    СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 А. Йорданов 

 

................................................. 

 Б. Голубарев 

 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         

 

РОСИЦА ТОТКОВА 
 

Протоколирал: 

 И. Зашева –главен експерт 

 


