РЕШЕНИЕ
№ ПП-2
от 01.09.2020 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 01.09.2020 г., като разгледа заявления с вх. №
Е-15-20-40#1 от 11.08.2020 г., вх. № Е-15-20-40#2 от 11.08.2020 г., вх. № E-15-20-40#5 от
01.09.2020 г., вх. № Е-15-20-40#6 от 01.09.2020 г., подадени от „Булгаргаз” ЕАД, за
утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по която общественият доставчик да
продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е
издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, както и писмо с вх.
Е-15-20-40#7 от 01.09.2020 г. на „Булгаргаз” ЕАД с искане за прекратяване на
административното производство по тези заявления, установи следното:
Административното производство е образувано по подадени от „Булгаргаз” ЕАД в
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления с вх. № Е-15-2040#1 от 11.08.2020 г., вх. № Е-15-20-40#2 от 11.08.2020 г., за утвърждаване на цена за месец
септември 2020 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните
снабдители на природен газ и на лицата, 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.
За разглеждане и анализ на подаденото заявление е сформирана работна група със
Заповед № З-Е-142 от 12.08.2020 г. на председателя на КЕВР.
Резултатите от извършения анализ на заявленията и приложените документи са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-691 от 12.08.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 183 от 18.08.2020 г., т. 1. В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 4 от
НРЦПГ, на 27.08.2020 г. е проведено открито заседание, на което представителят на
„Булгаргаз“ ЕАД е заявил, че докладът обективно отразява информацията, свързана с
образуването на цената на природния газ за месец септември 2020 г.
С оглед условията на Допълнение № 13 от 02.03.2020 г. към Договор № 02-12-13 от
15.11.2012 г. за доставка на природен газ, сключен между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром
експорт”, при утвърждаване на цена на природния газ от 01.09.2020 г. следва да бъде
отчетена стойността на TTF (Title Transfer Facility) front month (месец напред), публикувана в
електронното издание Argus European Natural Gas – Daily Natural Gas Market Prices, през
последния работен ден от месеца, предшестващ месеца на доставка, в EUR/MWh, както и
средномесечния курс за м. август на Европейската централна банка (ЕЦБ), прилаган при
конвертиране на индекса TTF от евро в долари за MWh. В тази връзка с писмо с изх. № Е-1520-40 от 21.08.2020 г. КЕВР е изискала от „Булгаргаз“ ЕАД да представи: заверено копие на
извадка от електронното издание Argus European Natural Gas – Daily Natural Gas Market
Prices, удостоверяващо индекса TTF front month към 31.08.2020 г., както и заверено копие на
извадка от бюлетин на ЕЦБ за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в
щатски долари за м. август на 2020 г. В тази връзка, „Булгаргаз“ ЕАД с писмо с вх. № Е-1520-40#6 от 01.09.2020 г. е представило исканата информация, както и заявления с вх. № Е-1520-40#5 от 01.09.2020 г. и вх. № Е-15-20-40#6 от 01.09.2020 г. за утвърждаване на цена на
природния газ за м. септември 2020 г.
С писмо с вх. № Е-15-20-40#7 от 01.09.2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД е поискало да бъде
прекратено административното производство, образувано по заявления с вх. № Е-15-20-40#1

от 11.08.2020 г., вх. № Е-15-20-40#2 от 11.08.2020 г., вх. № E-15-20-40#5 от 01.09.2020 г., вх.
№ Е-15-20-40#6 от 01.09.2020 г., за утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по
която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен
газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Съгласно чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката, при осъществяване на правомощията
си Комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в
него случаи – правилата на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). На основание чл.
56, ал. 1 от АПК, административният орган прекратява производството по искане на
страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. В ЗЕ не
са регламентирани правила относно условията и реда за прекратяване на започнало
административно производство, поради което се прилагат общите правила на АПК.
Предвид
гореизложеното
и
на
основание
чл.
56,
ал.
1
от
Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за
енергетиката
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Прекратява административното производство, образувано по подадени от
„Булгаргаз“ ЕАД заявления с вх. № Е-15-20-40#1 от 11.08.2020 г., вх. № Е-15-20-40#2 от
11.08.2020 г., вх. № E-15-20-40#5 от 01.09.2020 г., вх. № Е-15-20-40#6 от 01.09.2020 г., за
утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по която общественият доставчик да
продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е
издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред
Административен съд – София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ЮЛИЯН МИТЕВ
(съгласно Заповед № 785 от 24.08.2020 г.):
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