
  

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ Ц –  
 

от ………2017 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за 

енергетиката, чл. 2, т. 3, чл. 25, ал. 2, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за 

регулиране на цените на природния газ  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р  Е  Ш  И :  
 

I. Утвърждава, считано от ……… г. на „Свиленград-газ“ АД цени за пренос на 

природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград, 

както следва: 
 

1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:  

1.1. За промишлени клиенти: 
до 100 хил. м

3
/год. вкл. – 205,50 лв./1000 нм³ (19,31 лв./MWh); 

до 200 хил. м
3
/год. вкл. – 186,23 лв./1000 нм³ (17,50 лв./MWh); 

над 200 хил. м
3
/год. – 157,51 лв./1000 нм³ (14,80 лв./MWh); 

1.2. За обществено-административни и търговски: 

до 10 хил. м
3
/год. вкл. – 271,37 лв./1000 нм³ (25,50 лв./MWh); 

до 20 хил. м
3
/год. вкл. – 253,67 лв./1000 нм³ (23,84 лв./MWh); 

над 20 хил. м
3
/год. – 228,69 лв./1000 нм³ (21,49 лв./MWh); 

1.3. За битови клиенти – 316,58 лв./1000 нм³ (29,75 лв./MWh). 

2. Ценообразуващи елементи на цените за пренос на природен газ, както следва: 

Необходими годишни приходи: за 2017 г. – 466 хил. лв., за 2018 г. – 511 хил. лв., за 2019 

г. – 528 хил. лв., за 2020 г. – 552 хил. лв. 

Количества природен газ: за 2017 г. – 1798 хил. нм³/г., за 2018 г. – 2091 хил. нм³/г., за 

2019 г. – 2412 хил. нм³/г., за 2020 г. – 2750 хил. нм³/г. 

Норма на възвръщаемост на капитала: 7,00%.  

ІІ. Всички останали утвърдени на „Свиленград-газ“ АД действащи цени остават 

непроменени. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
    

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 
 

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


