№ по
ред

№ на разпоредба
Наименование
на дружеството

1.

Чл. 2, т. 1
„ЕВН България
Топлофикация“
ЕАД (ЕВН)

2.

Чл. 3, ал. 2, т. 2
„Овергаз Мрежи“
АД,
Българска
асоциация
Природен
газ
(БАПГ)

СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА
на постъпилите предложения и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НИД на НРЦПГ)
Съществуващ текст в Наредба
Мотиви на КЕВР за
№ 2 от 19.03.2013 г. за
Предложения на дружеството
приемане/отхвърляне на
регулиране на цените на
Мотиви на дружеството
за изменение и допълнение
предложенията за изменение и
природния газ (НРЦПГ) или в
допълнение
проекта на НИД на НРЦПГ
Предлага се т. 1 да се допълни: Счита, че е необходимо да бъде Предложението не се приема.
НИД на НРЦПГ:
Чл. 2. По реда на наредбата „1. по които общественият ясно
вписана
възможността В чл. 2 се регламентират цените,
Комисията за енергийно и водно доставчик продава природен сделки с природен газ при които подлежат на регулиране.
регулиране, наричана по-нататък газ на крайните снабдители на свободно договорени цени да се По аргумент за противното всички
„комисията“, регулира цените:
природен газ и на лице, на сключват между обществения останали сделки се сключват при
„1. по които общественият което е издадена лицензия за доставчик на природен газ или свободно договорени цени.
доставчик продава природен газ на производство и пренос на търговци от една страна и лицата,
крайните снабдители на природен топлинна
енергия,
с на които е издадена лицензия за
газ и на лице, на което е издадена изключение на цените по производство и пренос на
лицензия за производство и сделки на свободния пазар или топлинна енергия, от друга. Тази
пренос на топлинна енергия;“.
организирания борсов пазар на уредба ще бъде допълнителна
природен газ.“
възможност
за
топлофикационните дружества да
намалят разходите си за покупка
на природен газ.
Предлагат чл. 3, ал. 2, т. 2 да Изменението в разпоредбата Предложението не се приема.
НРЦПГ:
(2) Комисията прилага следните придобие следната редакция:
въвежда
задължително Регулаторен преглед се провежда
основни
методи
на
ценово „2. „горна граница на цени“ и провеждане
на
регулаторен при утвърждаване на цени за
регулиране:
„горна граница на приходи“, преглед
в
рамките
на първата година от нов регулаторен
2. „горна граница на цени“ и при
които
регулаторният регулаторния период. Това от период и при този метод на
„горна граница на приходи“, при период е с продължителност от една
страна
създава регулиране може да се извършат
които регулаторният период е с 2 до 5 години; комисията предвидимост в действията на годишни корекции по чл. 25, ал. 2
продължителност от 2 до 5 години; задължително
провежда комисията, а от друга страна от НРЦПГ.
след проведен регулаторен преглед първоначален
регулаторен гарантира, че ще се извършва От друга страна, разпоредбата
комисията утвърждава цени и преглед в края на първия анализ на необходимостта от предоставя на КЕВР възможност за
необходими годишни приходи на ценови период; комисията актуализация на цените (т.нар. преценка на обосноваността на
енергийното
предприятие
за утвърждава цени и необходими регулаторен
преглед).
С предложението на енергийното
първата година от регулаторния годишни
приходи
на последното
се
създават предприятие за изменение на
период и може да ги изменя в края енергийното предприятие за предпоставки за определяне на цените.
За
целите
на
на всяка ценова година или в края първата
година
от цени, които максимално точно да ценообразуването тази преценка на
1

на
регулаторния
период
в регулаторния период и ги
съответствие с глава трета от изменя в края на всяка ценова
наредбата.
година или в края на
регулаторния
период
в
съответствие с глава трета от
наредбата.“

3.

Чл. 11а, ал. 3
1. ЕВН

НИД на НРЦПГ:
(3) Компонентата по ал. 2 се
образува
въз
основа
на
обоснования прогнозен размер на
разходите
от
наложеното
задължение към обществото за
съответната година и заявените
прогнозни количества природен
газ в енергийни единици за същата
година. За енергийно предприятие,
което има издадена лицензия за

Предлага следната редакция:
(3) Компонентата по ал. 2 се
образува
въз основа
на
обоснования прогнозен размер
на разходите от наложеното
задължение към обществото за
всяко
тримесечие
през
съответната година и заявените
прогнозни
количества
природен газ в енергийни
единици
за
съответното

отразяват
динамиката
на
ценообразуващите
елементи.
Същевременно изменението е
насочено към отпадане на
диспозитивността на прилагането
на актуализация на цените (в този
смисъл и трайната съдебна
практика на ВАС). На практика
извършването на актуализация в
рамките на регулаторния период
е изцяло по желание на
Комисията.
Това
превръща
основното задължение на КЕВР в
качеството му на регулаторен
орган в негово право, което може
да
прилага
„по
собствена
преценка“. От своя страна това
крие сериозен риск от ценови
произвол,
при
който
предприятията ще са лишени от
средство за съдебен контрол и
защита на интересите си, тъй като
случаите, в които Комисията има
право да решава по собствена
преценка, не подлежат на съдебен
контрол относно предприетото
действие.
Счита за подходящо да бъдат
определени всички разходи на
обществения доставчик, които
произтичат от либерализацията
на пазара, които следва да бъдат
изключени от разходите за
регулиране на цените. Например,
разходите за изпълнението на
програмата за освобождаване на
природен
газ,
включително,
разходите
за
внос
за

регулатора
се
формира
в
съответствие с принципите на
регулирането.
Отделно от горното, текстовете не
са подложени на обществено
обсъждане със заинтересованите
страни, което се изисква съгласно
действащото законодателство за
приемане
на
подзаконови
нормативни
актове
от
компетентността на Комисията.

Предложението не се приема.
Компонентата се изчислява в
годишен
аспект,
предвид
неравномерното потребление през
годината.
Отделно от горното, текстовете не
са подложени на обществено
обсъждане със заинтересованите
страни, което се изисква съгласно
действащото законодателство за
приемане
на
подзаконови
2

дейността
„обществена тримесечие през същата година
доставка на природен газ“,
прогнозните количества природен
газ се формират въз основа на
заявените
количества
от
крайните снабдители и от
лицата, на които е издадена
лицензия за производство и пренос
на
топлинна
енергия,
количествата природен газ за
продажба по чл. 176а, ал. 1 от ЗЕ
и количествата по двустранните
му договори.

2.
„Овергаз
Мрежи“
АД,
БАПГ

Предлага чл. 11а, ал. 3
изречение второ да придобие
следната редакция:
(3) Компонентата по ал. 2 се
образува
въз основа
на
обоснования прогнозен размер
на разходите от наложеното
задължение към обществото за
съответната година и заявените
прогнозни
количества
природен газ в енергийни

изпълнението й, разходите за нормативни
актове
от
съхранение
и
балансиране, компетентността на Комисията.
породени от балансовата зона за
транзитната мрежа, условнопостоянните
разходи
за
осигуряване на природен газ по
програмата за освобождаване,
разходите за осигуряване на
капацитет и за доставка до
виртуална търговска точка и др.
Предлагат, при определянето на
компонентата за съхранение по
чл. 11а, ал. 2 да се вземат предвид
одобрените
програми
на
клиентите
за
доставка
за
регулиран пазар за тримесечни
периоди.
По
този
начин
определяните
цени
на
компонентата ще са максимално
близки
до
действителната
консумация на пазарите и няма да
съществуват възможности за
надвземане на приходи от
обществения доставчик в случай
че негови клиенти преминат на
либерализирания пазар.
Счита, че по смисъла на НРЦПГ
се регулират цените на дейности,
посочени в чл. 2 от същата
Наредба. Отпадането на текста,
отнасящ се до нерегулирани
дейности, има за цел да бъде
прецизиран
обхватът
на
регулираните дейности.

Предложението не се приема.
Редакцията цели прецизиране на
текста
за
изпълнение
на
разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от
НРЦПГ,
която
предвижда
признатите от комисията разходи
на
енергийните
предприятия,
произтичащи от наложени им
задължения към обществото, да се
компенсират чрез цените, които
заплащат всички клиенти, по
3

4.

В чл. 12, ал. 8
НРЦПГ:
„Овергаз Мрежи“ (8) В случай че дружеството не
АД, БАПГ
представи
информация
и
необходимите документи по ал. 5,
6 и 7 или комисията приеме, че
стойността на оборотния капитал е
необоснована,
то
неговата
стойност се определя като не повисока от 1/8 от утвърдените
годишни оперативни парични
разходи за лицензионната дейност
(без амортизации и разходи за
обезценка
на
несъбираеми
вземания).

единици за същата година. За
енергийно предприятие, което
има издадена лицензия за
дейността
„обществена
доставка на природен газ“,
прогнозните
количества
природен газ се формират въз
основа
на
заявените
количества
от
крайните
снабдители и от лицата, на
които е издадена лицензия за
производство и пренос на
топлинна енергия.
Предлага ал. 8 да се допълни с
изречение второ:
(8) В случай че дружеството
не представи информация и
необходимите документи по
ал. 5, 6 и 7 или комисията
приеме, че стойността на
оборотния
капитал
е
необоснована, то неговата
стойност се определя като не
по-висока
от
1/8
от
утвърдените
годишни
оперативни парични разходи
за лицензионната дейност (без
амортизации и разходи за
обезценка на несъбираеми
вземания). Стойността на
оборотния
капитал
се
коригира при промяна на
цената на природния газ на
обществения доставчик или
среднопретеглената цена по
сключени
договори
с
търговци.

недискриминационен и прозрачен
начин.

Според дружеството оборотният
капитал се формира при отчитане
на действащата към момента цена
на природния газ на входа на
газоразпределителните
мрежи.
Всяка промяна на последната
оказва влияние върху стойността
на оборотния капитал.

Предложението не се приема.
Всяка промяна на цената на
природния газ на обществения
доставчик се отразява в промяна на
цените, по които енергийните
предприятия продават природен
газ на клиенти, присъединени към
газоразпределителната
мрежа.
Промяна на стойностите на
оборотния капитал ще води до
промяна на утвърдените на
дружествата цени.
Отделно от горното, текстовете не
са подложени на обществено
обсъждане със заинтересованите
страни, което се изисква съгласно
действащото законодателство за
приемане
на
подзаконови
нормативни
актове
от
компетентността на Комисията.
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5.

Чл. 13, ал. 2
ЕВН

(2) Нормата на възвръщаемост на Няма конкретно предложение.
капитала се определя като норма
преди данъчно облагане по
следната формула:

Счита, че е необходима корекция Предложението се приема по
във формулата.
принцип. Формулата придобива
следния вид:
НВСК
НВ = ДСК ∗ (
) + ДПК ∗ НВПК ,
1 − ДС

НВСК
НВ = ДСК ∗ (
) + ДПК ∗ НВПК ,
ДС
1−
100

6.

където:
НB
е
нормата
на
възвръщаемост на капитала преди
данъчно облагане;
ДСК - делът на собствения
капитал в общия капитал;
НВСК
нормата
на
възвръщаемост на собствения
капитал след данъчно облагане;
ДС - корпоративният данък
по Закона за корпоративното
подоходно облагане, %;
ДПК - делът на привлечения
капитал в общия капитал;
НBПК
нормата
на
възвръщаемост на привлечения
капитал, която е в съответствие с
пазарната норма.
Чл. 13, ал. 5
НИД на НРЦПГ:
1.
„Овергаз (5) Комисията определя нормата
Мрежи“
АД, на възвръщаемост на капитала
БАПГ
чрез модела за оценка на
капиталовите активи и въз основа
на
данни,
публикувани
на
официалната интернет страница на
Aswath Damodaran – Stern School
of Business и на Българската
народна банка (БНБ) – отраслов
безлостов коефициент β за

Предлага следната редакция:
(5)
Комисията
определя
нормата на възвръщаемост на
капитала чрез модела за оценка
на капиталовите активи и въз
основа на данни, публикувани
на
официалната
интернет
страница на Aswath Damodaran
– Stern School of Business и на
Българската народна банка
(БНБ) – отраслов безлостов

На
официалната
интернет
страница на Aswath Damodaran –
Stern School of Business са
публикувани в коефициентите за
САЩ,
Западна
Европа,
развиващите се пазари („Emerging
markets“), Индия, Китай и общо
за целия свят. Предложеният в чл.
13, ал. 5 коефициент β за страните
от Европа се отнася единствено
до страните от Западна Европа.

Предложението не се приема.
На официалната интернет страница
на Aswath Damodaran в раздел
„Разбивка на данните“ („Data
Breakdown“) е налично обяснение
относно
избраните
от
него
регионални данни – „Регионална
разбивка“ („Regional Breakdown“),
от която е видно, че в категорията
„Европа“ са отнесени странитечленки от Европейския съюз,
5

страните от Европа; обща
пазарна рискова премия за Р
България, формирана като сума от
базовата рискова премия за
развити пазари и премията за
специфичния за държавата риск;
безрискова
норма
на
възвръщаемост, при използване на
дългосрочния лихвен процент за
оценка степента на конвергенция,
като средна стойност за 12месечен предходен период по
данни на БНБ.

2. ЕВН

коефициент β за развиващи се
пазари; обща пазарна рискова
премия
за
Р
България,
формирана като сума от
базовата рискова премия за
развити пазари и премията за
специфичния за държавата
риск; безрискова норма на
възвръщаемост,
при
използване на дългосрочния
лихвен процент за оценка
степента на конвергенция, като
средна стойност за 12-месечен
предходен период по данни на
БНБ.

Няма конкретно предложение.

Същевременно,
съгласно
класификация на Международния
валутен фонд (МВФ): България
принадлежи към развиващите се
пазари, респ. следва да се
използва (β коефициента за
„Emerging
markets“.
В
класификацията на МВФ са
включени следните развиващи се
пазари: Афганистан, Албания,
Алжир,
Ангола,
Аржентина,
Армения, Азербайджан, Бахами,
Бахрейн, Бангладеш, Барбадос,
Беларус, Белиз, Бенин, Бутан,
Боливия, Босна и
Херцеговина, Ботсвана, Бразилия,
Бруней, България..

каквато страна се явява и България.
В тази връзка ал. 4 и 5 придобиват
следната редакция:
(4) Комисията определя нормата на
възвръщаемост на капитала при
отчитане
на
фактори,
като:
безрискова доходност, сравнения с
други предприятия с подобна
степен на риск, достъп до
финансиране, текущи финансови и
икономически условия в страната,
капиталова
структура
на
предприятието.
(5) Комисията определя нормата на
възвръщаемост на капитала чрез
модела за оценка на капиталовите
активи и въз основа на данни от:
международно признати източници
Подкрепя се въвеждането на нова на информация относно отраслов
ал. 5, като бъде прецизирана по безлостов
коефициент
β
за
отношение
на
ползваните страните-членки от Европейския
източници.
съюз, обща пазарна рискова премия
за Р България, формирана като
сума от базовата рискова премия за
развити пазари и премията за
специфичния за държавата риск;
данни на Българската народна
банка относно безрисковата норма
на възвръщаемост, при използване
на дългосрочния лихвен процент за
оценка степента на конвергенция,
като средна стойност за 12-месечен
период
преди
месеца
на
оповестяване на предложението за
цени.
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7.

8.

Предлага следната редакция:
(1)
Цените,
по
които
общественият
доставчик
продава природен газ на
крайните снабдители и на
лицата на които е издадена
лицензия за производство и
пренос на топлинна енергия, се
образуват въз основа на
техните заявени по договор
количества природен газ в
енергийни
единици
и
разходите за доставката им от
внос за вътрешния пазар, от
местни добивни предприятия,
от съхранение на природен газ
във връзка с наложени на
обществения
доставчик
задължения към обществото,
и компонента за дейността
„обществена доставка“.
Предлага
да
отпадне
чл. 17, ал. 7
НИД на НРЦПГ:
1.
„Овергаз (7) Компонентата по ал. 6 включва създаденото второ изречение.
Мрежи“
АД, икономически обосновани разходи
БАПГ
и възвръщаемост на капитала за
дейността обществена доставка,
определени по реда на чл. 10 и 13
от наредбата. При наличие на общи
разходи за обществена доставка
на природен газ, за изпълнение на
програмата за освобождаване на
природен газ и за доставка на
природен газ по двустранни
договори,
тези
разходи
се
разпределят пропорционално на
количествата природен газ към
съответната дейност.
Чл. 17, ал. 1
НИД на НРЦПГ:
„Овергаз Мрежи“ (1) Цените, по които общественият
АД, БАПГ
доставчик продава природен газ на
крайните снабдители и на лицата,
на които е издадена лицензия за
производство
и
пренос
на
топлинна енергия, се образуват въз
основа на техните последно
заявени прогнозни количества
природен газ в енергийни единици
и разходите за доставката им от
внос за вътрешния пазар, от
местни добивни предприятия, от
запаси природен газ, и компонента
за
дейността
„обществена
доставка.

С
добавянето
на
думата
„договори“ ще се постига поточно отразяване на количествата
природен газ по сключените
договори за доставка между
обществения доставчик крайните
снабдители и лицата, на които е
издадена
лицензия
за
производство и пренос на
топлинна енергия. Замяната на
израза „запаси на природен газ“
със „съхранение на природен газ
във връзка с наложени на
обществения
доставчик
задължения към обществото"
има за цел привеждане на
механизма за образуване на
цената на обществения доставчик
в съответствие с разпоредбите на
чл. 35 от ЗЕ и чл. 11а от НРЦПГ.

Предложението не се приема.
Освен по Плана за действие при
извънредни
ситуации,
общественият доставчик съхранява
количества природен газ и по
търговски
договор,
предвид
неравномерното потребление.
Отделно от горното, текстовете не
са подложени на обществено
обсъждане със заинтересованите
страни, което се изисква съгласно
действащото законодателство за
приемане
на
подзаконови
нормативни
актове
от
компетентността на Комисията.

По смисъла на Наредбата се
регулират цените на дейности
посочени в чл. 2 от същата
наредба. Във връзка с това счита,
че алокирането на разходи за
нерегулирани дейности не следва
да бъде включвано в настоящия
акт.

Предложението не се приема.
Предложението в НИД на НРЦПГ
цели прецизиране на разходите,
които следва да се отнасят към
регулираната
дейност
спрямо
общите
разходи
за
всички
дейности.
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2.
Българската
федерация
на
индустриалните
енергийни
консуматори
(БФИЕК)

10.

Няма конкретно предложение.
Според БФИЕК е необходимо
в изменената НРЦПГ да се
уточнят
следните
обстоятелства:
- механизмът за доказване на
наличието на общи разходи за
обществена доставка;
- дали изразът „доставка на
природен газ по двустранни
договори“, използван в чл. 17,
ал.
7,
обхваща
всички
двустранни
договори
за
доставка
от
страна
на
„Булгаргаз“ ЕАД или се отнася
само за договорите за доставка
по регулирани цени;
- в случай че за част от
количествата, предвидени за
продажба по програмата за
освобождаване, са извършени
разходи
за
обществена
доставка, а за друга част – не
са, каква ще бъде методиката
за
разпределение
на
компонентата за обществена
доставка
измежду
количествата, търгувани по
програмата за освобождаване.
Предлага следната редакция:
(15)
Допълнителни
за
обществения
доставчик
разходи, възникнали в резултат
на доставка през съответната
година на количества природен
газ,
заявени
от
крайни
снабдители и лицата, на

Чл. 17, ал. 15
НРЦПГ:
„Овергаз Мрежи“ (15) Допълнителни за обществения
АД, БАПГ
доставчик разходи, възникнали в
резултат
на
доставка
през
съответната година на количества
природен газ, заявени от крайни
снабдители след месец август на
годината, предхождаща годината
на доставка, се заплащат от които е издадена лицензия

Имайки предвид, че се очаква
клиентите, присъединени към
газопреносната
мрежа,
да
закупуват количества природен
газ
по
програмата
за
освобождаване на природен газ,
както и че в Проекта за
Споразумение за изпълнение на
програмата
е
предвидено
компонентата за обществена
доставка да е съставляваща в
началната цена на търговете по
програмата.

Предложението не се приема.
В предложението е определен
механизма за разпределяне на
общите разходи по трите отделни
дейности – обществена доставка,
изпълнение на програмата за
освобождаване на природен газ и
доставка на природен газ по
двустранни договори.
Компонентата
за
дейността
„обществена доставка“ не е част от
началната цена на търговете по
програмата за освобождаване на
природен газ.

С предложеното допълнение
клиентите
на
обществения
доставчик ще бъдат третирани
при
равни
условия
и
едновременно с това текстът на
чл. 17, ал. 15 се привежда в
съответствие с чл. 31, т. 1 от ЗЕ,
изискващ
цените
да
са
недискриминационни.

Предложението не се приема.
Текстовете не са подложени на
обществено
обсъждане
със
заинтересованите страни, което се
изисква съгласно действащото
законодателство за приемане на
подзаконови нормативни актове от
компетентността на Комисията.
8

предизвикалите ги лица.

11.

Чл. 19, ал. 2
НРЦПГ:
„Овергаз Мрежи“ (2) Цените могат да включват
АД, БАПГ
ценовите компоненти: цена на
природния газ, цена за снабдяване,
както и други компоненти в
зависимост от структурата на
разходите.

за производство и пренос на
топлинна енергия след месец
август
на
годината,
предхождаща годината на
доставка, се заплащат от
предизвикалите ги лица.
Предлага следната редакция:
(2) Цените могат да включват
ценовите компоненти: цена на
природния
газ,
цена
за
снабдяване, компонента за
балансиране, както и други
компоненти в зависимост от
структурата на разходите.

При извършване на дейността
снабдяване с природен газ
крайните
снабдители,
в
качеството си на ползватели на
газопреносната мрежа, заплащат
на преносния оператор разходи за
балансиране. Тези разходи са
предизвикани от клиентите на
крайния
снабдител
и
следователно трябва да бъдат
заплатени от тях. Същевременно
понасянето на такива разходи е
неизбежно. От една страна,
сключването на договор за
балансиране
е
условие
за
използването на газопреносната
мрежа. Тоест разходите за
балансиране са също толкова
непосредствено
свързани
с
обезпечаването на доставката на
природен газ, както и разходите
за достъп и пренос през
газопреносната мрежа. От друга
страна, статистиката показва, че в
преобладаващия брой случаи е
невъзможно да се постигне
абсолютен баланс (число равно
на нула) между количествата
природен газ, предадени за
пренос на входен пункт на
газопреносната
мрежа,
и
количествата,
изтеглени
на

Предложението не се приема.
Предложението противоречи на чл.
11, ал. 4 от Правилата за търговия с
природен газ, съгласно който
отговорността за поддържане на
съответствие между подадените на
входни точки и изтеглени в
изходните
пунктове
от
газопреносната мрежа количества
природен газ е на ползвателите на
газопреносната мрежа.
Отделно от горното, текстовете не
са подложени на обществено
обсъждане със заинтересованите
страни, което се изисква съгласно
действащото законодателство за
приемане
на
подзаконови
нормативни
актове
от
компетентността на Комисията.

9

изходен пункт (особено когато
пренасяният природен газ е
предназначен за крайни клиенти с
неравномерно потребление).
Трябва
да
се
отчете
и
обстоятелството,
че
основен
участник
в
дейността
по
балансиране е операторът на
газопреносната мрежа, като за
предоставяната услуга (покупка и
продажба на природен газ за
балансиране)
начислява
на
ползвателите
дневна
такса
дисбаланс. Аналогично, другият
основен участник в процеса по
балансиране – ползвателят на
мрежата, също е страна по
договора за покупка и продажба
на природен газ за балансиране.
Следователно ползвателят има
същите основания като оператора
на газопреносната мрежа да
поиска от своите клиенти
покриване на разходите, свързани
с балансирането. При настоящата
ситуация, при която ползвателите
не могат да компенсират тези
икономически
обосновани
разходи,
е
налице
неравнопоставеност между тях и
оператора в нарушение на чл. 31,
т. 1 и 2 от ЗЕ.
Налице е неравнопоставеност и
спрямо търговците на природен
газ на свободния пазар, които
икономически
обосновано
и
целесъобразно включват този вид
разходи в себестойността на
10

12.

Чл. 19
НРЦПГ:
„Овергаз Мрежи“ (1) Цените за продажба на
АД, БАПГ
природен
газ
от
крайните
снабдители
на
клиенти,
присъединени към съответните
газоразпределителни мрежи, се
определят въз основа на разходите
за покупка на природен газ и
утвърдените
прогнозни
необходими годишни приходи за
снабдяване с
природен газ
съгласно чл. 9.
(2) Цените могат да включват
ценовите компоненти: цена на
природния газ, цена за снабдяване,
както и други компоненти в
зависимост от структурата на
разходите.
(3) Цената за снабдяване се
определя
на
основата
на
необходимите годишни приходи

Предлага нови ал. 7 и 8:
(7) Крайните снабдители
възстановяват от своите
клиенти разходите за достъп
и пренос на природен газ по
газопреносните мрежи.
(8) За целите на ценовото
регулиране и преизчисляване
от обемни в енергийни единици
на
показанията
на
измервателните устройства
на обществения доставчик,
преносния
оператор
и
газоразпределителните
дружества
се
използва
калоричността на природния
газ, обявена от оператора на
газопреносната мрежа за
целите на превръщане на
измерените
количества
природен газ от единици в

крайния продукт, който продават
на своите клиенти. Не съществува
рационално основание, което да
оправдава различното третиране
между участниците на свободния
и регулирания пазар, даващо
привилегия
на
първите,
респективно
дискриминиращо
вторите.
Допълнителен мотив е, че
разходите за балансиране са
предвидени
в
Наредба
за
регулиране
на
цените
на
електрическата енергия (НРЦЕЕ).
Тези разходи са включени в
цената
за
снабдяване
с
електрическа енергия.
С предложения текст се запълва
съществуващата
понастоящем
празнота по отношение на
правото на крайните снабдители
да възстановят разходите, които
извършват във връзка с услугите
по достъп и пренос на природен
газ през газопреносните мрежи.
Няма нормативно определен
коефициент за преизчисляване от
обемни в енергийни единици на
показанията на разходомерите.
Това предполага използването на
различни подходи за извършване
на преизчисленията:
- Общественият доставчик и
преносният оператор прилагат
представителна калоричност;
Газоразпределителните
дружества прилагат различни
типове
калоричност
–

Предложението за нови ал. 7 и 8
не се приема.
Текстовете не са подложени на
обществено
обсъждане
със
заинтересованите страни, което се
изисква съгласно действащото
законодателство за приемане на
подзаконови нормативни актове от
компетентността на Комисията.
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13.

съгласно чл. 9 за снабдяване с
природен газ към прогнозното
количество природен газ.
(4) Цената на природния газ е
цената на обществения доставчик.
(5) В случаите, когато крайните
снабдители не купуват природен
газ от обществения доставчик,
цената на природния газ е
среднопретеглената
цена
по
сключените търговски договори,
като
за
целите
на
ценообразуването последната не
може да бъде по-висока от
утвърдената цена на обществения
доставчик
за
съответното
тримесечие.
(6) Цената за снабдяване се
определя в левове за MWh или в
левове за клиент за определен
период (месец, година и др.).
Чл. 25, ал. 2, т. 3 НРЦПГ:
„Овергаз Мрежи“ 3. със стойността на разликата
АД, БАПГ
между
прогнозираните
и
отчетените
инвестиции
на
основата на достоверни данни за
нетекущите активи по видове
дейности съгласно представените
отчети и/или извършена проверка.

обем в енергийни единици.

представителна
или
калоричността от решенията на
КЕВР за определяне на цените на
„Булгаргаз“ ЕАД;
- Агенция „Митници“ изисква да
се
използва
реалната
средноаритметична
месечна
калоричност.
Изпълнението на посочените погоре различни подходи означава,
че един и същ обем природен газ,
формира различно енергийно
съдържание, което се отразява от
всеки един от участниците във
веригата за доставка на природен
газ до крайните потребители.

Предлага следната редакция:
3.
в
резултат
на
недовзет/надвзет
приход,
дължащ се на разлики между
прогнозни и действителни
ценообразуващи елементи от
предходни
ценови
и/или
регулаторни
периоди,
по
методика,
утвърдена
от
КЕВР.

Наложително е да се възстанови
предвидената
в
отменената
наредба актуализация на цените
на база недовзет/надвзет приход,
дължащ се на разлики между
планирани
и
отчетени
ценообразуващи
елементи.
Непризнаването на недовзетия
приход води до намаляване на
утвърдената от КЕВР норма на
възвръщаемост
на
капитала,
което е в директно противоречие
с чл. 31, т. 4 от Закона на
енергетиката
(„цените
да
осигуряват
икономически
обоснована
норма
на
възвращаемост на капитала“).

Предложението не се приема.
Корекции на цените на база
недовзет/надвзет приход не е
съвместима с метода на регулиране
„горна граница на цени“.
Отделно от горното, текстовете не
са подложени на обществено
обсъждане със заинтересованите
страни, което се изисква съгласно
действащото законодателство за
приемане
на
подзаконови
нормативни
актове
от
компетентността на Комисията.

12

14.

Чл. 25, ал. 2
НРЦПГ:
„Овергаз Мрежи“ (2) При регулиране на цените чрез
АД, БАПГ
методите на ценово регулиране по
чл. 3, ал. 2, т. 2 могат да се
извършат
следните
годишни
корекции:
1. с инфлационен индекс (И) за
предходна година на основата на
данни
от
Националния
статистически институт съобразно
влиянието му върху признатите
разходи
за
дейността
(без
разходите за амортизации) и
коефициент за подобряване на
ефективността „Х“ при спазване
на принципите на чл. 23 и 31 ЗЕ;
2. с показатели въз основа на
изпълнението
(качество
на
природния газ, качество на
обслужването), като признатите
необходими
приходи
на
енергийното
предприятие
се
коригират при неизпълнението на
определените от комисията целеви
показатели;

Предлага нова т. 4:
4. ежегодно до 31 март
Комисията определя индекс на
инфлация,
коефициент за
подобряване
на
ефективността
и
показателите за качество.

Друг мотив е, че такава
възможност има предвидена за
обществения доставчик (чл. 17,
ал. 8 от Наредба № 2) и за
преносното предприятие (чл. 16а
от Методика за определяне на
цени за достъп и пренос на
природен газ през газопреносните
мрежи,
собственост
на
"Булгартрансгаз“ ЕАД), което на
практика е дискриминационно
третиране на един пазарен субект
спрямо друг.
В чл. 25, ал. 2 се предвижда
годишна актуализация на цените
чрез коефициент за подобряване
на ефективността, индекс на
инфлация съобразно влиянието й
върху
предприятието
и
показателите за подобряване на
качеството на обслужване, без да
са записани конкретни срокове.
За
реалното
прилагане
на
разпоредбите
на
Наредбата
трябва ежегодно да бъдат
определяни
съответните
коефициенти.
Това
е
наложително,
тъй
като
дружествата образуват цените за
5 годишни периоди, без отчитане
на инфлация. Липсата на годишна
актуализация на цените се явява
директна загуба и затруднява
инвестиционната дейност на
дружествата.

Предложението не се приема.
Комисията не определя индекс на
инфлацията, както и обективно е
невъзможно да се определи
коефициенти до 31.03., тъй като
информацията
от
годишни
доклади, които се представят в
КЕВР до 31.03.
Отделно от горното, текстовете не
са подложени на обществено
обсъждане със заинтересованите
страни, което се изисква съгласно
действащото законодателство за
приемане
на
подзаконови
нормативни
актове
от
компетентността на Комисията.
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15.

3. със стойността на разликата
между
прогнозираните
и
отчетените
инвестиции
на
основата на достоверни данни за
нетекущите активи по видове
дейности съгласно представените
отчети и/или извършена проверка.
Предлага нова т. 22:
§1
от НРЦПГ:
т. 22 „Развиващи се пазари“
Допълнителната §1 По смисъла на наредбата:
са развиващите се пазари
разпоредба (ДР) ………
„Овергаз Мрежи“
(„Emerging markets“) съгласно
АД, БАПГ
класификацията
на
Международния
валутен
фонд.

С този текст се дефинира
понятието за развиващи се пазари
за целите на прилагане на новата
ал. 5 в чл. 13 в редакцията,
предложена по-горе.

Предложението не се приема.
Редакцията,
предложена
от
дружеството в чл. 13, ал. 5 на НИД
на НРЦПГ не се приема с
аргументите по т. 6, поради което
не е необходимо добавяне на
предложената нова т. 22 от ДР.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД счита, че текстовете по чл. 17, ал. 4 и ал. 6 следва да бъдат прецизирани по начин, който да гарантира, че
определянето на регулираните цени и на компонентата за обществена доставка няма да води до тяхното увеличаване в резултат на намаляване на
заявените количества природен газ за доставка по регулирани цени, но няма конкретно предложение. Не се приема, тъй като при утвърждаване на цените
и на компонентата за обществена доставка размерът на количествата е от значение при формирането им.
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