ПРОЕКТ
МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ
ПРЕЗ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ, СОБСТВЕНОСТ НА
„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 се заличава, като следващите точки се преномерират;
2. Ал. 3 се изменя така: „Регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години,
определен с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана понататък "комисията"”;
3. Ал. 4 се заличава, а досегашната ал. 5 става ал. 4.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така: „Необходимите годишни приходи за всяка година от
регулаторния период се определят, както следва:
НГПt = БНГПt + Сt+ Уt
където:
НГПt са утвърдени необходими годишни приходи за съответната година от
регулаторния период;
БНГПt - базови необходими годишни приходи за съответната година от регулаторния
период;
Сt - директно прехвърляеми разходи за съответната година от регулаторния период
(съгласно чл. 17);
Уt - годишна корекция за съответната година от регулаторния период, отразяваща
освобождаването на регулаторната сметка (съгласно чл. 16а);
t - съответна година от разглеждания период.”;
2. В ал. 3, в текста на пояснението към уравнението в частта относно елементите
„ГИСt“ и „Рt“ след думата „експлоатационни“ се добавя думата „контролируеми“.
§ 3. Чл. 8 се изменя така: „Прогнозните разходи, необходими за дейността по пренос
през газопреносна мрежа/система, са икономически обоснованите разходи, определени
на база одобрения от комисията бизнес план на оператора.”
§ 4. В чл. 9, ал. 1 изразът „включват на база индексиране” се заменя с „определят”.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 изразът „и чл. 39” се заличава;
б) се създава нова т. 12: „12. съдебни разходи, извън държавните такси, свързани с
образуване на дела за събиране на вземания.”;
2. Ал. 2 се заличава.
§ 6. В чл. 13, ал. 2, в пояснението към формулата в частта относно елемента „At-1”,
думата „нетна“ се заличава и се премахват скобите на думата „балансова”.
§ 7. Създава се нов чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Операторът коригира необходимите годишни приходи със суми, получени
вследствие на несъответствие между действително получените годишни приходи и
утвърдените необходими годишни приходи от предходен ценови период. За целта
операторът поддържа специална регулаторна сметка, в която ежегодно се натрупват
годишните разлики между действително получени приходи и ревизираните
необходими годишни приходи.
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(2) Ревизираният необходим годишен приход се определя като утвърденият необходим
годишен приход за конкретния ценови период се преизчисли на база на действителната
инфлация и действителните директно прехвърляеми разходи.
(3) Натрупаният баланс в регулаторната сметка се освобождава в края на регулаторния
период и се разпределя равномерно върху необходимите приходи за всяка година от
следващия регулаторен период.
(4) Част от натрупания баланс може да бъде освободен и по време на регулаторния
период, като освободената част не може да бъде повече от 10% от ревизирания
необходим годишен приход за година t. В такъв случай операторът може да коригира
утвърдения необходим годишен приход и съответно цените за достъп и пренос в година
t+2.
(5) За целите на ценовото регулиране, комисията извършва преглед относно
изпълнението на инвестициите в края на регулаторния период. В случай, че размерът
на действително извършените инвестиции е по-нисък от размера на прогнозните
инвестиции и тази разлика не се дължи на ефективна инвестиционна политика,
комисията може да задължи оператора да намали необходимите годишни приходи за
следващия регулаторен период със стойност, отразяваща надвзетите амортизации и
възвръщаемост.“
§ 8. Чл. 17 се изменя така:
„17. Директно прехвърляемите разходи за съответната година от регулаторния период
се определят всяка година и включват следните елементи:
1. разходи, произтичащи от изпълнението на задължения към обществото, включително
свързани със сигурността на доставките и изпълнение на задълженията на оператора,
произтичащи от одобрения със заповед на министъра на енергетиката План за действие
при извънредни ситуации съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 г. на Европейския
парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на
сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета;
2. дял от таксите за съответната преносна мрежа, дължими от оператора за участие в
Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ, както и други
дължими такси за съответната година;
3. акциз върху горивния газ;
4. лицензионни такси, дължими от оператора по ЗЕ;
5. технологични разходи и разходи за съхранение на технологичен газ за нуждите на
преноса;
6. други разходи по предложение на оператора, за които комисията приеме, че имат
характер на директно прехвърляеми разходи.“
§ 9. В чл. 18:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) изразът „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменя с
„комисията“;
б) в т. 1 след думата „приходи” се добавя „и базови необходими приходи”;
в) в т. 2 изразът „за първата година от“ се заменя с „по години за”;
г) в т. 6 след думата „приходи” се добавя „от цена за достъп”;
д) създава се нова точка 8: „8. коефициент на изглаждане на базовите необходими
приходи за регулаторния период;“;
е) създава се нова точка 9: „9. входни и изходни точки/зони, за които се определят
цените за достъп и пренос;“;
ж) създава се нова точка 10: „10. коефициенти за определяне на цените за достъп на
база на цената за референтен твърд капацитет;“;
з) създава се нова точка 11: „11. енергийна стойност на единица обем природен газ
използвана за изчисляване на цените за достъп и пренос за първата година от
регулаторния период.”.
2

2. В ал. 2 изразът „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменя с
„комисията“.
§ 10. Чл. 19 се заличава.
§ 11. Чл. 20 се заличава.
§ 12. В чл. 24, ал. 2 изразът „подробно описани в Правилата за ползване на
газопреносните мрежи,” се заличава.
§ 13. В чл. 25, ал. 4 след израза „конкретните ползватели на мрежата,“ се добавя чрез
„отделна ценова компонента“.
§ 14. В чл. 31, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Т. 3 се изменя така: „3. определеното отношение на покриването на утвърдените
необходими годишни приходи от цената за достъп от входни точки/зони и от изходни
точки/зони.”
2. Т. 4 се заличава.
§ 15. В чл. 32, ал. 3:
1. След думата „дни“ се поставя запетая, а думата „заявленията“ се заменя със
„заявлението“.
2. Създава се ново изречение второ: „При приемане на решение комисията извършва
преценка за съответствие с последния одобрен Десетгодишен план за развитие на
мрежите на оператора.“
§ 16. В чл. 33, ал. 1 изразът „1 месец” се заменя с „2 (два) месеца”.
§ 17. В чл. 34, ал. 3 се заличава.
§ 18. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 19 изразът „календарна” се заличава.
2. Създава се нова т. 25:
„25. „Специална регулаторна сметка” е сумата от годишните разлики между
ревизирания необходим годишен приход и действителния годишен приход.”.
§ 19. Параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
§ 20. Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
§ 21. Параграф 9 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
§ 22. Параграф 11 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
§ 23. Навсякъде абревиатурата „ДКЕВР” се заменя с „комисията”.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. Тази методика влиза в сила от датата на приемането й от Комисията за енергийно
и водно регулиране.
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
Председател на Комисията
за енергийно и водно регулиране
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