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Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за
регулиране на цените на природния газ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ,
бр. 79 от 08.10.2019 г., са направени промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), които имат за
цел създаване на предпоставки за повишаване на конкуренцията и постигане на ликвидност
на организирания борсов пазар на природен газ. Осигурява се и изпълнението на
изискванията на Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за
установяване на мрежови кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, като се
предвижда одобряване на платформа за търговия в съответствие с посочения регламент.
Приетите норми са част от мерките за плавно преминаване от пазар по регулирани към пазар
по свободно договорени цени и реална либерализация на пазара. В тази връзка от субектите,
които ще купуват природен газ от обществения доставчик по регулирани цени, отпадат
клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, с изключение на лицата, на които е
издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Едновременно с това, ЗИД
на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., регламентира задължение на обществения доставчик
да предлага за продажба на организирания борсов пазар количества природен газ на годишна
база за периода 2020 г. – 2024 г. в съответствие със споразумение за изпълнение на програма
за освобождаване на природен газ.
Предвид горното, § 26 от ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., регламентира
подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона да се приведат в съответствие с
измененията и допълненията на ЗЕ в срок до два месеца от влизането му в сила. В тази
връзка следва да бъдат направени съответни изменения и допълнения в Наредба № 2 от
19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).
В съответствие с чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове е изготвен
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране
на цените на природния газ (НИД на НРЦПГ) и мотиви за неговото приемане, които са
изложени по-долу в настоящия доклад.
ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., стеснява кръга на субектите, на които
общественият доставчик следва да продава природен газ по регулирана цена, а именно:
крайните снабдители на природен газ и лицата, на които е издадена лицензия за

производство и пренос на топлинна енергия. По тази причина са направени промени в чл. 2,
т. 1 и чл. 17, ал 1 и ал. 4 от НРЦПГ.
Регламентираните в ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., нови задължения на
обществения доставчик, свързани със споразумение за изпълнение на програма за
освобождаване на природен газ, както и съществуващите му такива по обществена доставка
на природен газ и по доставка на природен газ по двустранни договори, налагат уреждането
на правила, въз основа на които да бъдат разделяни общите разходи на обществения
доставчик към съответната дейност. В тази връзка е направено допълнение на чл. 17, ал. 7 от
НРЦПГ.
Във връзка с горното и с оглед справедливо разпределяне между всички клиенти на
обществения доставчик на разходите, произтичащи от наложени му задължения към
обществото, е направено допълнение на чл. 11а, ал. 3 от НРЦПГ.
С цел яснота при прилагането на разпоредбата относно определянето от Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) на нормата на възвръщаемост на капитала, е допълнен
чл. 13 от НРЦПГ с нова алинея, която регламентира приложимия при нейното определяне
модел за оценка на капиталовите активи, както и използваните данни от официалната
интернет страница на Aswath Damodaran – Stern School of Business и на Българската народна
банка.
Прецизирани са разпоредбите на чл. 21, ал. 2 и чл. 35 от НРЦПГ.
1. Причини, които налагат приемането на НИД на НРЦПГ:
Необходимостта от изменение и допълнение на НРЦПГ е с оглед привеждането й в
съответствие със ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., с който са изменени
разпоредби, отнасящи се до регулирането на цените на природния газ, а именно промяна на
субектите, на които общественият доставчик продава природен газ по регулирана цена, както
и са въведени нови задължения на обществения доставчик.
2. Целите, които се поставят:
Проектът на НИД на НРЦПГ цели прецизиране и допълване на нормите, въз основа на
които се формират и утвърждават цените на природния газ. От друга страна, измененията и
допълненията на НРЦПГ имат за цел постигане на справедливо разпределяне на разходите на
обществения доставчик между всички негови клиенти, независимо от това дали купуват
природен газ на регулирания пазар или по свободно договорени цени – по двустранни
договори или във връзка с изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на проекта на НИД на НРЦПГ не е обвързано с разходи за държавния
бюджет, поради което не се изисква финансова обосновка.
4. Очаквани резултати от прилагането:
В резултат от приемането на НИД на НРЦПГ ще бъдат усъвършенствани
подзаконовите норми, въз основа на които се формират и утвърждават цените на природния
газ, както и ще се постигне справедливо разпределяне на разходите на обществения
доставчик между всички негови клиенти. С проекта на НИД на НРЦПГ ще се създадат
нормативни условия за точно прилагане на ЗЕ.
Проектът на НИД на НРЦПГ е в съответствие с разпоредбите на ЗЕ и осигурява
спазване йерархията на нормативните актове и постигане на непротиворечивост и единна
регулаторна рамка.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложеният проект на НИД на НРЦПГ е в съответствие и не нарушава основни
права и принципи от правото на Европейския съюз.
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В изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 14 от ЗЕ,
проектът на НИД на НРЦПГ, ведно с доклада, съдържащ мотивите, следва да бъде
публикуван на Портала за обществени консултации, съответно на интернет страницата на
КЕВР, с оглед провеждане на процедурите за обществена консултация и обществено
обсъждане на проекта.
Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА в процеса по изработване на проект на нормативен
акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица чрез
публикуване на проекта на Портала за обществени консултации. При изключителни случаи,
съставителят на проекта може да определи по-кратък срок за предложения и становища по
проект, публикуван за обществена консултация, но не по-кратък от 14 дни – чл. 26, ал. 4 от
ЗНА. Съгласно § 32 от ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., в срок до 31 декември
2019 г. КЕВР провежда процедура за утвърждаване на цената, по която общественият
доставчик продава природен газ от 1 януари 2020 г., въз основа на § 2. С § 2, т. 1 в чл. 30 се
правят следните изменения и допълнения, с които в ал. 1, т. 7 думите „клиентите,
присъединени към газопреносна мрежа“ се заменят с „лице, на което е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия“. Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2020 г.
Регламентираната в НРЦПГ процедура за утвърждаване на цена на обществения доставчик
предвижда същият да внесе заявление в съответствие с промяната на цената на природния
газ на вход на газопреносните мрежи в срок 20 дни преди края на ценовия му период, а
именно до 10.12.2019 г. В тази връзка и при отчитане на предвидените срокове по
процедурата по утвърждаване на цената на обществения доставчик, се налага да се определи
14-дневен срок за обществена консултация с гражданите и юридическите лица, в рамките на
който да постъпват предложения и становища по проекта на Портала за обществени
консултации.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 36, ал. 3 от Закона за
енергетиката във връзка с § 26 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 49 и чл. 51 от
Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация, предлагаме на Комисията да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ;
3. Да насрочи обществено обсъждане на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, като мястото,
датата и часът на общественото обсъждане да бъдат оповестени на интернет страницата
на Комисията;
4. Да публикува проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, ведно с доклада, на интернет
страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени
консултации.
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