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ДО
КЛИЕНТИТЕ
НА ''БУЛГАРГАЗ'' ЕАД

Относно: Уведомление за промяна на условията на Договора за доставка на природен газ
на изходен пункт на газопреносната мрежа (Договор/а)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), приет
на 25.09.2019 г. от Народното събрание и обн. в ДВ, бр. 79 от 2019 г., се създава организиран
борсов пазар на природен газ, регламентира се функционирането му и ролята на пазарните
участници в него.
С изменението на чл. 30, ал. 1 т. 7 от ЗЕ, съществено се стеснява кръгът на лицата, на
които „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на регулирана цена. Промяната влиза в сила от
01.01.2020 г., като „Булгаргаз“ ЕАД, в качеството си на обществен доставчик, ще има право
да продава природен газ по регулирани цени само на:
(i)

крайните снабдители на природен газ;

лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на
топлинна енергия.
(ii)

От регулирания пазар отпадат всички останали пряко присъединени към
газопреносната мрежа клиенти.
Принципното положение, съгласно българското право е, че законите, включително
техните изменения и допълнения, нямат обратно действие, т.е. действат само занапред.
Липсата на изричен текст в преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЕ, касаещ
вече сключените договори с клиенти, които след влизане в сила на ЗИД на ЗЕ, не попадат в
кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗЕ, обуславя извода, че тези договори запазват своето
действие и занапред.
Същевременно, позоваването в тях на цената, определяна в съответствие с
действащите нормативни актове, става неотносимо, тъй като считано от 01.01.2020 г., ЗЕ не
предвижда компетентност на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за
утвърждаване на цена по тези договори.
С оглед на настъпилите нови обстоятелства от обективен характер (промяна на
законодателството) е необходимо, заварените договори, сключени с клиентите, които не
попадат в кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, да бъдат приведени в съответствие с
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новите разпоредби на закона, като страните договорят свободно цената, по която ще се
извършват доставките от 01.01.2020 г.
Допустимо е цената да е определяема, включително чрез рефериране към
предлаганата от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена за обществена доставка,
„Булгаргаз“ ЕАД ще публикува предложената за утвърждаване цена, в срок до 20 дни преди
началото съответното тримесечие.
На основание т. 16.1. от Договора, във връзка с измененията в нормативната уредба,
цитирани по-горе, „Булгаргаз“ ЕАД предлага изменение в условията на Договора,
регламентиращи цената на доставяния природен газ, считано от 01.01.2020 г., а именно:
Стойността на доставения природен газ, се заплаща от Клиента по цени, определени за 1
Мегаватчас (MWh). Цената за всеки месец от периода на действие на договора е в размер
на предложената от Доставчика цена за утвърждаване, от Комисията за енергийно и
водно регулиране, по която Доставчикът да продава природен газ на крайните снабдители
на природен газ и на лицe, на кoeто е издадена лицензия за производство и пренос на
топлинна енергия.
Предложената от Доставчика цена по предходното изречение се формира съгласно
условията на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.
Доставчикът публикува така формираната цена на интернет страницата си.
Цената на природния газ се определя в лева за 1 Мегаватчас (MWh)..
За първото тримесечие на 2020 г., предложената от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване
цена, е в размер на 44,04 лв., без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.
Предвид гореизложеното, Ви изпращаме 2 (два) екземпляра на Допълнително
споразумение № 2 към Договора.
Моля, в срок до 20.12.2019 г., да ни ги изпратите обратно, с попълнени номер и дата
на Договора, данни на дружеството и подписани от страна на представляващия/те.
С оглед оперативност, моля да изпратите и сканиран екземпляр от попълнения и
подписан от вас екземпляр от Допълнително споразумение № 2 на електронен адрес:
infogaz@bulgargaz.bg
С настоящото уведомление, Ви напомняме, в случай, че не сте съгласни с
предложените от „Булгаргаз“ ЕАД нови условия, то на основание т. 15.3. от Договора, имате
право да го прекратите едностранно с едномесечно писмено предизвестие, считано от датата
на получаване на настоящото уведомление.

Приложение: Допълнително споразумение № 2 към Договора – 2 бр.

С уважение,

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
Изпълнителен директор
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