
  

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 01.10.2017 г., на „Костинбродгаз“ ООД изменение на 

утвърдените с Решение № Ц-36 от 30.09.2016 г. цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа, територията на община Костинброд за ценови период от 

01.10.2017 г. до 01.10.2018 г., в рамките на регулаторен период от 2016 г. до 2020 г. 

включително, както следва: 
 

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

1.1. За стопански клиенти:  
- до          20 хил. нм³     104.68 лв./1000 нм³    (9.86 лв./MWh); 

- до        200 хил. нм³       88.32 лв./1000 нм³    (8.32 лв./MWh); 

- до      1000 хил. нм³       75.42 лв./1000 нм³    (7.10 лв./MWh); 

- над    1000 хил. нм³       65.85 лв./1000 нм³    (6.20 лв./MWh); 

- метанстанции        72.72 лв./1000 нм³    (6.85 лв./MWh); 

1.2. Обществено-административни и търговски: 

- до          5 хил. нм³      199.15 лв./1000 нм³   (18.75 лв./MWh); 

- до        20 хил. нм³      183.72 лв./1000 нм³   (17.30 лв./MWh); 

- до      100 хил. нм³      144.95 лв./1000 нм³   (13.65 лв./MWh); 

- над    100 хил. нм³      108.92 лв./1000 нм³   (10.26 лв./MWh); 

1.3. За битови клиенти     199.49 лв./1000 нм³   (18.78 лв./MWh). 
 

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

Необходими годишни приходи: за 2017 г. – 841 хил. лв., за 2018 г. – 878 хил. лв.; 

Количества природен газ :за 2017 г. – 10 020 хил. нм³/г., за 2018 г. – 10 2019 хил. нм³/г.; 

Норма на възвръщаемост на капитал: 10.00%. 
 

ІІ. Всички останали цени, утвърдени на „Костинбродгаз“ ООД с Решение № Ц-36 от 

30.09.2016 г., 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 


