
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82 

 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 
 

№ 134 
 

София, 27. 08. 2012 година 
 

Днес, 27.08.2012 г. от 11:00 ч. се проведе закрито заседание на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), ръководено от председателя Ангел 

Семерджиев.  
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Анжела Тонева, Стефан 

Герчев, Костадин Балачев, Милена Миланова и  главният секретар Емилия Савева. 

Отсъстваха членовете на Комисията Андон Роков и Цветанка Андреева поради 

платен отпуск. 
 

На заседанието присъстваха директорите: В. Лозанов - дирекция „Регулиране и 

контрол – Електроенергетика и Топлоенергетика”, М. Бухов – директор „Регулиране и 

контрол -  ВиКУ”, Е. Истаткова – директор ИАРО и експерти от ДКЕВР. 
 

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

……………………………. 
 

4. Доклад относно определяне на процентните загуби въз основа на Методика за 

определяне на допустимите технологични разходи при пренос, разпределение и 

съхранение на природен газ. 

Докладва: М. Шошков 
 

……………………………. 

 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно определяне на процентните загуби 

въз основа на „Методика за определяне на допустимите технологични разходи при 

пренос, разпределение и съхранение на природен газ” за тези дейности. 
 

 С Протоколно решение № 117 от 16.07.2012 г. по т. 3 на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 16 от Закона за енергетиката
1
, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

е приела „Методика за определяне на допустимите технологични разходи при пренос, 
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разпределение и съхранение на природен газ” (Методиката) обнародвана в 

неофициален раздел на ДВ, бр. 62 от 14.08.2012 г.  

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗЕ
2
 във връзка с т. 3 от Методиката, ДКЕВР 

следва да определи размера на технологичните разходи, като процент от пренесения и 

съхранен природен газ, които се актуализират всяка година. 

 Технологични разходи са разходите на природен газ, които са присъщи на 

технологичния процес при пренос, разпределение и съхранение на природен газ. 

Енергийните предприятия имат право да възстановяват тези разходи чрез цената за 

пренос, разпределение и съхранение на природен газ, съгласно чл. 18, ал. 4, чл. 20, ал. 3 

и чл. 22, ал. 3 от Наредба за регулиране на цените на природния газ.  

Изискани са данни от „Булгартрансгаз“ ЕАД от газоразпределителни дружества и 

са проверени процентите на технологични загуби на други страни с близка структура с 

тази на газовия сектор в Република България. Въз основа на събраните от енергийните 

дружества данни е направен статистически анализ, както и съответни изчисления за 

определяне на процента технологични загуби, за различните видове дейности. Чрез 

статистически метод са изчислени процентите на технологични загуби, за различните 

видове дейности. 

 

Предвид гореизложеното, Комисията  

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. На основание чл. 40, ал. 6, изр. 1 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация 

приема доклад относно определяне на процентните загуби въз основа на „Методика за 

определяне на допустимите технологични разходи при пренос, разпределение и 

съхранение на природен газ” за тези дейности. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗЕ, във връзка с т. 3 от Методиката, 

определя до края на настоящия ценови период следните размери на технологичните 

загуби: 

- при пренос на природен газ - до 2% - за „Булгартрансгаз“ ЕАД 

- при съхранение на природен газ до 1,5% - за „Булгартрансгаз“ ЕАД 

- за разпределение на природен газ до 4% - за изброените по-долу 

газоразпределителни дружества: 

 
 

№ Титуляр на лицензията Седалище и адрес на управление 

1 "Овергаз Инк"АД Гр.София-1407,ул.Ф.Кутев"№5 

2 "СЕВЛИЕВОГАЗ - 2000" АД Гр.Севлиево- 5400; ул."Бор", №  4 

3 "ПРИМАГАЗ"АД Гр.Варна-9009, ул. "Акад. Курчатов", №1, ет.3, оф. 9 -10 

4 "КАВАРНА ГАЗ" ООД Гр.Каварна- 9650; ул."Добротица" №23 

5 "БУЛГАРГАЗ" ЕАД Гр.София- 1000, ул. "Петър Парчевич", № 47 

6 "БУЛГАРТРАНСГАЗ"ЕАД 
Гр.София- 1336, ЖК "Люлин" - 2, бул."Панчо Владигеров" 

№66;  

7 
"ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА 

КОМПАНИЯ" АД 
Гр.Варна - 9000; ул."Цар Симеон І" №25, ет.7, П.К. 619 

8 "ОВЕРГАЗ ЮГ" АД гр.Асеновград-4230, пл."Акад.Николай Хайтов"№ 10-А, п.к.56 

9 "КОМЕКЕС" АД Гр.Самоков- 2000; ул."Гр.Игнатиев" №2 
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10 "ОВЕРГАЗ ЗАПАД" АД Гр.Кюстендил-2500,ул."Цар Освободител"№182 

11 "БАЛКАНГАЗ 2000" АД Гр.Ботевград- 2140, ул."Акад.Ст.Романски" № 2, ет.3 

12 "СОФИЯГАЗ"ЕАД 
 

Гр.София-1504,ул."Евл.Георгиев"        № 169 

13 "ГАЗИНЖЕНЕРИНГ" ООД  гр. Д.Дъбник,5870, ул."Христо Янчев, №57 

14 "ДОБРУДЖА ГАЗ"АД Гр.Генерал Тошево- 9500, ул. Васил Априлов" № 8 

15 "ОВЕРГАЗ ИЗТОК" АД  Гр.Бургас-8000, ж.к. "Братя Миладинови",ул."Вардар"№ 1 

16 "КАМЕНО ГАЗ"ЕООД Гр.Камено -8120 ул."Максим Горки" № 1-Б 

17 "КНЕЖА ГАЗ" ООД Гр.Кнежа, 5835, обл.Плевен, ул."Стефан Цанов" № 3 Е 

18 "ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"ООД Гр.Сливен- 8800; ул."Хаджи Димитър" № 41, ет.3,офис 312  

19 "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 
Гр.София-1360,район "Връбница", ул. "Адам Мицкевич"№ 4А, 

ет.3 

20 "ПРАВЕЦГАЗ 1" АД Гр.Правец- 2161; ул."Възраждане" №1 

21 "РИЛАГАЗ" EАД Гр.София-1301, р-н Триадица, ул. "Алабин", № 36, ет.5 

22 "КОСТИНБРОДГАЗ" ООД гр.Костинброд- 2232, Птицекомбинат 

23 
"ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН 

ПЕЛИН" ЕООД 
гр. Елин Пелин-2100, бул. "София" № 13, АКЦ, ет.4 

24 "ОВЕРГАЗ СЕВЕР" ЕАД  гр. Русе, 7000, ул. "Николаевска", № 12, ет.4, 

25 
"КОНСОРЦИУМ ВАРНА ПРО 

ЕНЕРДЖИ"ООД 
гр. Варна 9000, бул. "Приморски"№65 , ет.3 

27 "КАРЛОВОГАЗ"ООД 
гр. Карлово, 4300,                                    ул. "Генерал Карзов", 44 

/                                             гр. София,1303,                         

ул."Българска морава", 22 ;                         гр.София                               

28 "НЕВРОКОП-ГАЗ" АД 
гр. Гоце Делчев, ул. "Александър Стамболийски" № 11, ет. 3                              

гр.София, кв "Гео Милев", ул. "Коста Лулчев № 20, ет.1 

29 "СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД гр. София, 1712, жк "Младост 3" бл. 323А, вх.5, ет.5, ап.26 

30 "СВИЛЕНГРАД-ГАЗ"АД 
гр. Свиленград, 6500, пл. "Свилена", х-л "Свилена", ет.1, офис 
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31 "КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ"АД 
седалище и адрес на управление: гр. Троян 5600, ул. "Ангел 

Балевски" № 5,                   адрес за кореспонденция: гр. Варна 

9000, бул. "Приморски" № 65 

 

 

Решението е взето с пет гласа “за”, от които четири на членовете на Комисията 

със стаж в енергетиката. 

 

 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Емилия Савева)                                                 (Ангел Семерджиев) 
 

 


