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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8-10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 
 

№ Ц-006 
от 30.03.2005 г. 

 
 

ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 30.03.2005 г., след като разгледа 
доклад за утвърждаване на пределни цени при продажба от обществения 
доставчик на обществения снабдител и на потребители, присъединени към 
преносната мрежа, на пределни цени при продажба от обществения  доставчик на 
потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа, както и 
произтичащото от това изменение на пределни цени при продажба на природен газ 
от обществените снабдители, прие за установено следното: 

 
 
Със заявление с вх. № Е-15-20-7/15.03.2005 г., “Булгаргаз” ЕАД е представило в 

ДКЕВР предложение за утвърждаване за ІІ–ро тримесечие на 2005 г. на цени за продажба 
на природен газ от обществения доставчик на обществените снабдители и на 
потребители, присъединени към газопреносната мрежа, както и на цени за продажба на 
природен газ на потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа. 

С резолюция на председателя на комисията, по заявлението е образувана преписка 
№ ПЦ-9 от 2005 г. и със заповед № Е-3-38/16.03.2005 г. е определена работна група за 
нейното проучване.  

Предложението за утвърждаване на цени е анализирано от работната група. Тя с 
писмо изх. № Е-15-20-7/16.03.2005 г. е изискала от “Булгаргаз” ЕАД следната 
информация, необходима за проучване на обстоятелствата по преписката: 

- справка относно количествата и цените по сключените договори за доставка на 
природен газ от внос и местен добив и за потребителите, присъединени към транзитната 
газопреносна мрежа; 

- справка с отчетни средноаритметични стойности на месечните цени на 
алтернативните горива, посочени в справката за периода от 1 януари 2004 до 15 март 
2005 г.; 

- копие от източника на информация за цените на алтернативните горива, за 
посочения период; 

- методиката и начинът по който са прогнозирани цените на алтернативните горива 
за конкретния прогнозен период от месеца, отразен в справките за първото тримесечие 
на 2005 г. 

Въз основа на направеното проучване на обстоятелствата по преписката и от 
анализа на получената от дружеството информация е установено, че са налице данни за 
изменение за ІІ–то тримесечие на 2005 г. на цената на природния газ на входа на 
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газопреносната мрежа. Тази констатация е потвърдена и на организираното за 
разглеждане на преписката открито заседание на ДКЕВР, проведено на 30.03.2005 г. 

Цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа е регламентирана от 
чл.17, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ и не подлежи на 
утвърждаване от ДКЕВР като самостоятелна цена, а представлява един от 
компонентите, от които се формира пределната цена на природния газ при продажба от 
обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа.  

Другият компонент, който участва във формирането на пределната цена на 
природния газ при продажба от обществения доставчик е утвърдената с решение на 
ДКЕВР № Ц-001от 10.02.2005 г. цена за пренос на природен газ по газопреносната 
мрежа– 19.73 лв./1000 м3 (без ДДС).  

Елементите на цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа са се 
изменили за ІІ–ро тримесечие на 2005 г. спрямо І–то тримесечие на годината, както 
следва: 

Котировките на алтернативните горива се променят за последните три месеца: 
- Цените на мазут със съдържание на сяра 1 % нарастват с 9.6 %; 
- Цените на мазут със съдържание на сяра 3.5 % нарастват с 18.8 %; 
- Цените на газьола със съдържание на сяра 0.2 % намаляват с 3.9 %. 
В резултат на повишените цени на алтернативните горива, цените на природния газ 

по договорите за внос и местен добив нарастват. Обемите на доставките природен газ по 
съответните договори за внос и местен добив са намалени.  

Валутният курс на лева към щатския долар за период от 30 дни, предхождащ 
внасянето на предложението отчита увеличение от 1.49324 лв. на 1.50085 лв. за един 
долар, т.е. с 0.5 %. 

................ 

................ 
От представените от “Булгаргаз” ЕАД данни е видно, че цената на входа на 

газопреносната мрежа за второ тримесечие на 2005 г. се повишава спрямо първото 
тримесечие на 2005 г. от 208.65 лв./1000 м3 на 210.27 лв./1000 м3, т.е. с 1,62 лв./1000 м3. 
Съответно цената на природния газ при продажба от обществения доставчик се 
повишава с 0.7 % или от 228.38 лв./1000 м3 (без ДДС) на 230.00 лв./1000 м3 (без ДДС).  

С оглед на изложеното може да се направи извод, че посочената от дружеството 
цена на природния газ на входа на газопреносната мрежа е образувана в съответствие с 
изискванията на чл.17, ал.3 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ като 
среднопретеглена стойност на базата на заявените за доставка количества природен газ 
за второ тримесечие на 2005 г. от внос и местен добив, условията по договорите и 
валутния курс на БНБ на лева за щатския долар.  

Поради това направеното от “Булгаргаз” ЕАД със заявление с вх. № Е-15-20-
7/15.03.2005 г., предложение за утвърждаване за ІІ–ро тримесечие на 2005 г. на цени за 
продажба на природен газ от обществения доставчик на обществените снабдители и на 
потребители, присъединени към газопреносната мрежа, както и на цени за продажба на 
природен газ на потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа, е 
законосъобразно и обосновано и следва да бъде прието. 

С утвърждаването на пределни цени за продажба на природен газ от обществения 
доставчик “Булгаргаз” ЕАД следва да се изменят и нови пределни цени за продажба на 
природен газ от обществените снабдители на потребители, присъединени към 
газоразпределителните мрежи. Изменението се дължи на по-високата цена, по която те 
ще купуват природния газ от обществения доставчик “Булгаргаз” ЕАД.  
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Цените за продажба на природен газ от обществените снабдители са образувани в 
съответствие изменението на цените за продажба на природен газ от обществения 
доставчик и с действащите цени за пренос на природен газ по газоразпределителните 
мрежи, собственост на съответните дружества. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и т. 6 от 

Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.), и чл. 21 от Наредбата за 
регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.),  

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
                           Утвърждава,  считано от 01.04.2005 г.: 
 
 

1. Пределна цена на природен газ при продажба от обществения доставчик 
на обществените снабдители и на потребители, присъединени към 
газопреносната мрежа  
                                            230.00 лв./1000 м3 

 
 

2. Пределна цена на природен газ при продажба от обществения доставчик 
на потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа  
                                         237.72 лв./1000 м3 

 
В цените не е включен данък върху добавената стойност 
 
 

3. Във връзка с горното, изменя утвърдените пределни цени при 
продажба на природен газ от обществените снабдители, считано от 01. 04. 2005 
г., както следва: 
 
 

Пределна продажна цена 
от обществения снабдител     

 лв./1000  м3 [без ДДС] № Обществен снабдител 

П* ОА и Т** Б*** 
1 "Черноморска технологична 
компания" АД- гр. Добрич 288,46 414,35 428,27

2 "Черноморска технологична 
компания" АД- гр. Търговище 303,71 408,56 445,62

3 "Черноморска технологична 
компания" АД- регион Мизия 293,54 409,06 470,15
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4 "Черноморска технологична 
компания" АД- регион Добруджа 292,58 415,36 454,44

5 "Комекес" АД- гр. Самоков  271,68 370,64 476,54
"Хебросгаз" АД- гр. Пазарджик     442,33
до 10 000 м3, вкл.                      332,88    
от 10 001 до 100 000 м3, вкл.                      294,20    
от 100 001 до 1 000 000 м3, вкл.                      267,82    
над 1 000 000 м3 264,89    
до 1 000 000 м3, вкл.                        376,59  

6 

над 1 000 000 м3   330,55  
"Хебросгаз" АД- гр. Пещера     490,49
до 100 000 м3, вкл.                      306,70    
над 100 000 м3 303,03    
до 10 000 м3, вкл.                        480,61  
от 10 001 до 100 000 м3, вкл.                        418,66  

7 

над 100 000 м3   399,80  
"Ямболгаз 92" АД- гр. Ямбол     493,98
до  100 000 м3, вкл.                      289,34    
от 100 001 до 1 000 000 м3, вкл.                      286,96    
над 1 000 000 м3 280,57    
до 10 000 м3, вкл.                        415,84  
от 10 001 до  100 000 м3, вкл.                        410,00  

8 

над  100 000 м3   403,59  
"Ловечгаз- 96" АД- гр. Ловеч     451,68
до  100 000 м3, вкл.                      302,89    
от 100 001 до 1 000 000 м3, вкл.                      296,30    
над 1 000 000 м3 293,11    
до 10 000 м3, вкл.                        418,22  
от 10 001 до  100 000 м3, вкл.                        390,24  

9 

над  100 000 м3   373,82  
"Монтанагаз" АД- гр. Монтана     469,88
до 10 000 м3, вкл.                      378,72    
от 10 001 до  100 000 м3, вкл.                      329,05    
над  100 000 м3 293,16    
до  100 000 м3, вкл.                        387,74  
от 100 001 до 1 000 000 м3, вкл.                        374,69  

10 

над 1 000 000 м3   365,73  
"Газоснабдяване- Нова Загора" АД   429,41 501,67
до 100 000 м3, вкл.                      321,47    

11 

над 100 000 м3 304,87    
"Газоснабдяване- Първомай" АД     451,7912 
до  100 000 м3, вкл.                      283,64    
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над  100 000 м3 276,99    
до 10 000 м3, вкл.                        411,17  
от 10 001 до  100 000 м3, вкл.                        407,05  
над  100 000 м3   392,01  
"Газоснабдяване- Стара Загора" ООД     473,86
до 100 000 м3, вкл.                      318,01 350,94  
от 100 001 до 1 000 000 м3, вкл.                      276,18 338,91  

13 

над 1 000 000 м3 261,86 314,39  
"Газоснабдяване- Враца" АД- гр. 
Мездра     435,93
до 10 000 м3, вкл.                        380,59  
над  10 000 м3   363,65  
до 1 000 000 м3, вкл.                      271,66    

14 

над 1 000 000 м3 268,76    
"Газоснабдяване-Разград" АД- гр. 
Разград     489,22
до 100 000 м3, вкл.                      347,87    
над 100 000 м3 322,10    
до 10 000 м3, вкл.                        470,06  
от 10 001 до 100 000 м3, вкл.                        429,47  

15 

над 100 000 м3   378,38  
16 "Газоснабдяване-Разград" АД- гр. 
Исперих 317,42 393,38 483,54

17 "Газоснабдяване-Попово" АД 303,41 357,74 443,85
18 "Плевенгаз" ЕАД- гр. Левски 387,70 446,24 539,77

"Газоснабдяване-Асеновград" АД     463,41
до 100 000 м3, вкл.                      310,03 385,01  

19 

над 100 000 м3 307,61 365,21  
"Софиягаз" ЕАД- СОР Банкя     455,80
до 10 000 м3, вкл.                        404,97  
от 10 001 до 100 000 м3, вкл.                        392,50  

20 

над 100 000 м3   387,37  
"Софиягаз" ЕАД- общ. Божурище     484,41
до 10 000 м3, вкл.                        402,39  
над 10 000 м3   391,86  
до 100 000 м3, вкл.                      356,34    

21 

над 100 000 м3 312,69    
22 "Балкангаз- 2000" АД- гр. Ботевград  268,32 294,41 364,63
23 "Севлиевогаз- 2000" АД- гр. Севлиево 293,14 324,82 378,31
24 "Примагаз" АД-гр. Варна 286,40 343,81 463,29

"Газоснабдяване-Нови Пазар" АД     450,29
до 100 000 м3, вкл.                      367,61    

25 

от 100 001 до 1 000 000 м3, вкл.                      265,90    
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над 1 000 000 м3 241,85    
до 100 000 м3, вкл.                        395,30  
над 100 000 м3   367,14  

26 "Газоснабдяване Хасково" АД 299,89 358,59 427,91
27 "Велбъждгаз" АД- гр. Кюстендил     470,14

 до 100 000 м3, вкл.                      306,11    
 от 100 001  до 1 000 000 м3, вкл.                      286,04    
 над 1 000 000 м3 266,17    
 до 100 000 м3, вкл.                        403,81  
 над 100 000 м3     387,48  

28 "Кожухгаз" АД- гр. Петрич     530,93
 до 100 000 м3, вкл.                      363,00    
 от 100 001  до 1 000 000 м3, вкл.                      343,32    
 над 1 000 000 м3 286,02    
 до 100 000 м3, вкл.                        397,06  
 над 100 000 м3   360,95  

29 "Каварнагаз" ООД- гр. Каварна 271,46 262,41 420,48
30 "Газинженеринг" ООД- гр. Д. Дъбник 247,21 282,79 310,12
31 "Камено-газ" ЕООД- гр. Камено 293,24 345,62 499,69
32 "Кнежагаз" ООД – гр. Кнежа 290,72 327,58 459,82
33 "Софиягаз" ЕАД - Столична община  465,95

 до 10 000 м3/год, вкл. 356,09 383,75 
 до 100 000 м3/год, вкл. 329,23 353,12 
 до 1 000 000 м3/год, вкл. 309,59 318,20 
 над 1 000 000 м3/год 276,73 297,26 

34 "Газоснабдяване Русе" ЕАД - гр. Русе  464,74
 до 10 000 м3/год, вкл. 383,27 
 до 100 000 м3/год, вкл.           326,06 363,29 
 до 1 000 000 м3/год, вкл. 310,23 318,22 
 над 1 000 000 м3/год 278,55 297,11 

35 "Варнагаз" АД - гр. Варна  459,11
 до 10 000 м3/год, вкл. 397,30 
 до 100 000 м3/год, вкл. 315,59 361,63 
 до 1 000 000 м3/год, вкл. 291,07 322,39 
 над 1 000 000 м3/год 275,43 304,19 
Забележка:  
Цените са в лв. за 1000 кубически метра (измерени при температура 20°  С и 
налягане 101 325 Ра) 
*П- промишлени потребители 
**ОА и Т - обществено-административни и търговски потребители  
***Б - битови потребители 
 
В  цените не е включен данък добавена стойност. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 


