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РЕ ПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ГОСПОДИН СТЕФАН ЯНЕВ 

МИНИСТЪР ПРЕД СЕДА ТЕЛ НА 

РЕ ПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ 

гр. София, 1303, кв. Зона Б 5, ул. Българска морава № 22 

ОТНОСНО: Анкетна комисия по установяване 

причините за нарастване и предприемане на действия за 

снижаване цената на природния газ, доставян от 

обществения доставчик .Булгаргаз" ЕАД. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДА ТЕЛ, 

Бързото и значително повишаване на цената на природния газ на българския пазар 

ни задължи да анализираме ценовите фактори и потърсим източници за овладяване и снижаване 

на цената. 

Под претекст за съхраняване на фирмена тайна от общество-то се прикриват 

умишлени действия и бездействия на мениджмънта на обществения доставчик и енергийния 

холдинг, които от името на българската държава, за сметка на българската държава, но не в 

полза на българската държава осъществяват регулираните от Закона за енергетиката дейност. 

Провокираха ни медийните изявления на изпълнителния директор на обществения 

доставчик, с твърдения, че потребителите на природния газ в ЕС и региона купуват енергийния 

носител на значително mrвисоки цени от българските потребители, сравнявайки цената на 

природния газ, формирана по дългосрочния договор с J азпром Експорт" ООО със спотовите 
цени на европейските газови хъбове . 

През 2020 год. след споразумение по антимонополно дело на ЕК срещу Г азпром 

Експорт дългосрочния договор с Газпром, бе изменен по нова формула , в която освен 

компонентата, формирана от петролните деривати, бе добавена компонента, свързана със 

сnотовия пазар на европейските газови хъбове. 

При формиране на новата формула .Булгаргаз" ЕАД приема съотношение 30 % 

комоонента от нефтените деривати и 70 % от сгютов пазар, като се приема за база Холандския 

газов хъб • ТТF", където се търгуват фючерси и количества иэвън дългосрочни договори на 

големите европейски газови компании . 
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Нямат обяснение мотивите на .Булгаргаз" ЕАД и .БЕХ" ЕАД да приемат съотнош~ние 

на формулата 30:70, което приближава цената по дългосрочния договор с .Газпром до 

свободния пазар, при отчитане на обстоятелството, че обществения доставчик .Булгаргаз" ЕАД 
не е типичен търговец на природен газ, по модела на европейските и световни практики. 

Поради монополното си положение на българския газов пазар, въпреки пожеланията 

за либерализация на сектора .Булгаргаз" ЕАД все повече се превръща в отчетно-фактурно 

предприятие, без структура за маркетинг, прогнозиране и хиджиране. 

■ Мениджмънтъ т на .Булгаргаз" ЕАД и .БЕХ" ЕАД, бившият министър на 

енергетиката Петкова и бившия премиер Борисов следва да отговорят зашо без експертен 

капацитет, без анализ на въздействието е прието високо рисково съотношение 30:70 на 

формvрата за доставка на природен газ по дългосрочния договор с .Г азпром" ? 

■ Министъръ т на енергетиката Андрей Живков следва да отговори защо допуска 

изпълнителният директор на Бvлгаргаз Николай Павлов да въвежда в заблУЖдение българската 

обшественост, с твърдението си пред медиите, че цената на природния газ на българския пазар 

е с 25 % по ниска от европейските пазари, ката прави сравнение на българската цена по 

дългосрочния договор с европейските спотови пазари . 

От приложената Сравнителна таблица е видно, че твърденията на изпълнителния 

директор на .Булгаргаз" ЕАД са неверни и въвеждащи в заблуждение. 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ЦЕНИТЕ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ НА СОКАР ЦЕНА НА 

ИТАЛИЯ 1 БОТАШ 1 ДЕПА 1 БУЛГАРГАЗ БУЛГАРГАЗ Х.21 

279 $/1 ООО нмз 1 137 $/1000 нмз 1 424,2 $/1000 нмэ 1 149 $/1000 нмэ 526 $/1 ООО нмз 

■ Считаме, че гореизложеното е достатъчно условие за търсене на административна 

и съдебна отговорността на мениджмънта на Обществения оператор, Енергийния холдинг и 

бившия министър на енергетиката Петкова. 

■ Намираме за необходимо предоговаряне на формvлата за ценообразvване по 

дългосрочния'договор с .Газпром Експорт в съотношение 50:50. 

Анализирайки обективните фактори за увеличаване цената на природния газ в 

България през 2021 год. , произтичащи от увеличеното търсене и ограничено предлагане на 

европейския газов пазар констатираме неясни и озадачаващи действия на обществения 

доставчик, които допълнително влошават ценообразуването и предизвикват отговори . 

• Булгаргаз" ЕАД има сключени два дългосрочни договора с .Газпром Експорт", Руска 

федерация за 2,5 млд. нм3 и .СОКАР", Азербайджан за 1 млд. нмз. 
За Октомври 2021 год. по договора с "Газпром Експорт" .Булгаргаз" ЕАД купува 

природен газ за около 500 $/1000 нм3 и необяснимо отказва договорена със .СОКАР" цена от 149 
$/1000 нмз. 

Общественият доставчик има възможност да миксира цените по двата договора и да 

снижи значително цената за българския потребител на равнища около 300 $/1000 нмз, т.е . 

намаление с 40 % от одобрената от КЕВР цена за месец октомври. 

Мениджмънтъ т на .Булгаргаз· ЕАД обаче отказва да купува относително евтиния 

азерски газ под претекст за незавършения интерконектор с Гърция Комутини - Стара Загара, 

въпреки, че в договора с оператора на южния газов коридор точката за доставка на азерския газ 

е гюсочено Комутини или най-близка точка, която е Неа Месемврия. 
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В случая .Булгаргаз" ЕАД има възможност да извърши прихващане на скъпия руски 

газ от 1 млд. нм3 с евтиния азерски газ, ката задържи физическия обем в газотранспортната 

система на Булгартрансгаз количеството по руската доставка и предостави на гръцката 

газотранспортна система на ,ДЕСФА" физическия обем по азерската доставка . 

За деветте месеца на 2021 год "Булгаргаз" ЕАД е прихванала само 150,7 млн. нм3, 

т .е. използвало е едва 15 % от договореното със .Сокар" количество, а останалите 850 млн. нм3 

от евтиния азерски газ са отказани под предлог, че не е изграден интерконектора Комутини -
Стара Загара. 

Странно е, защо след ката Jазпром Експорт" сключи договор с .Енергико", за 

доставка на 300 млн. нм3 чрез ,Литаско" на "Нефтохим", .Булгаргаз" ЕАД не поиска от Jазпром 

Експорт" да намали обема по дългосрочния договор с обема на доставка на .Енергико" , с което 

рискува санкция по клауза "t~ke or рау" при неприемане на договореното количество. 

Изпълнителният директор на Булгаргаз Николай Павлов дължи отговор защо 

пропуска ползи за обществения доставчик и ощетява българския потребител под претекст, че 

има технически пречки да приеме цялото договорено количество, след ката за деветте месеца на 

2021 год. е приел 150 млн. нм3 от азерския газ чрез прихващане на руския газ за ,ДЕПА" и 

отказва останалите по договора със "СОКАР" 850 млн. нмз? 
Министъръ т на енергетиката Андрей Живков следва да възложи анализ кой се 

облагодетелства от отказаните от "Булгаргаз" ЕАД 850 млн. нм3 от евтиния азерски газ и кой се 

облагодетелства от поддържаното от "Булгаргаз" ЕАД високо ценово равнище на природния газ в 

България. 
Търсейки изход от ликвидната криза в НЕК, формирана от ангажиментите за 

изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ и двата ТЕЦ-а в Комплекса "Марица Изток" на 

префериенциални цени през 2017 год. под натиск на Правителството КЕВР измени Наредбата № 

2 За формиране цената на природния газ ката включи в ценообразуващите елементи на 

природния газ на националния газов оператор "Булгартрансгаз" ЕАД и обществения доставчик 

,,Булгаргаз" ЕАД .компонента задължение към обществото" . 

Акумулираните от компонентата средства се превеждат във Фонд .Сигурност на 

електроенергийната система", разходват се безотчетно и по неясни критерии , за сметка на 

повишените цени на природния газ. 

Близо пет години .Българска Г азова Асоциация" оспорва по съдебни ред 

неправомерното увеличаване цената на природния газ, при условия на либерализация, зелен 

преход, а от 2021 год. ценови срив на природния газ. 
Намираме за необходимо правителството да обсъди с КЕВР ефекта от въвеждане на 

.компонента задължение към обществото" в сектор природен газ, мотивите за нейното 

въвеждане и пренасочване на електроенергийния сектор. 

Отчитайки важността на изложените обстоятелства в контекста на политическата 

обстановка и социално напрежение намираме за уместно предложението да Формирате Анкетна 

комисия по установяване причините за нарастване цената на природния газ, предприемане на 

действия за преодоляване на срива на газовия пазар и ограничаване съмнителни 

разпоредителни действия в ущърб на обществ ия интерес. 

С УВАЖЕНИЕ! 

ПРЕДСЕДА ТЕЛ: . · · · , · , .. . . ~~._._.......---,F--::;. 
ПЛАМЕН ПАВЛОВ 


