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

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 63 
 

София, 20. 04. 2015 година 
 

 

Днес, 20.04.2015 г. от 10:37 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР) в състав „Енергетика“, ръководено от председателя 

доц. д-р Иван Н.Иванов.  

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 

Николай Георгиев (без право на глас). 

 

Отсъстваше членът на Комисията Ремзи Дурмуш Осман.  

 

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

при следния 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-35-22 от 10.11.2014 г., 

допълнено със заявление вх. № Е-15-35-6 от 26.02.2015 г. и със заявление с вх. № Е-15-35-

6 от 19.03.2015 г., подадено от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за 

разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за снабдяване 

със СПГ за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, 

Гурково, Твърдица, както и за територията на община Брацигово.  

 

Докладват: Е.Маринова, Б. Наумов, Гр. Дечева, 

С. Денчева, Ем. Тренева, В. Василева 

 

 

По т.1. Комисията разгледа проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-35-

22 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-35-6 от 26.02.2015 г. и със 

заявление с вх. № Е-15-35-6 от 19.03.2015 г., подадено от „Ситигаз България” ЕАД за 

утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен 

газ и цени за снабдяване със СПГ за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица, както и за територията на община Брацигово 

както следва: 

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ Ц – 

 

от  …..2015 г. 

 



 2 

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

енергетиката, чл. 19 и чл. 20 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 :  

 

Утвърждава, считано от ………… на „Ситигаз България” ЕАД цени за пренос на 

природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на 

клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на обособена територия 

„Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, 

при регулаторен период до 2018 г. включително, както следва: 

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

1.1. За промишлени клиенти: 

- до 100 000 м
3
/год.                           - 203.22 лева/1000 м

3
 (21.84 лв./MWh); 

- от 100 000 до 500 000 м
3
/год.        - 126.29 лева/1000 м

3
 (13.57 лв./MWh); 

- от 500 000 до 1 000 000 м
3
/год.     - 104.91 лева/1000 м

3
 (11.28 лв./MWh); 

- от 1 000 000 до 5 000 000 м
3
/год.    - 90.86 лева/1000 м

3
   (9.77 лв./MWh); 

- над 5 000 000 м
3
/год.                        - 87.56 лева/1000 м

3
   (9.41 лв./MWh). 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 226.67 лева/1000 м
3
 

(24.36 лв./MWh). 

1.3. За битови клиенти - 228.70 лева/1000 м
3
 (24.58 лв./MWh). 

2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1, са както следва: 

Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 12 562 хил. лв.; за 2015 г. – 13 184 

хил. лв.; за 2016 г. – 13 892 хил. лв.; за 2017 г. – 14 128 хил. лв.; за 2018 г. – 14 369 хил. лв.; 

Количества природен газ - за 2014 г. – 67 828 хил. м³/год.; за 2015 г. – 86 984 хил. 

м³/год.; за 2016 г. – 104 539 хил. м³/год.; за 2017 г. – 127 305 хил. м³/год.; за 2018 г. – 140 

743 хил. м³/год.; 

Норма на възвръщаемост на капитала - 4.94%. 

3. Цени, без ДДС, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа: 

3.1. За промишлени клиенти - 4.64 лева/1000 м
3
 (0.50 лв./MWh); 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 5.13 лева/1000 м
3
 (0.55 

лв./MWh); 

3.3. За битови клиенти - 14.16 лева/1000 м
3
 (1.52 лв./MWh). 

4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 3, са както следва: 

Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 354 хил. лв.; за 2015 г. – 460 хил. лв.; 

за 2016 г. – 573 хил. лв.; за 2017 г. – 666 хил. лв.; за 2018 г. – 751 хил. лв.; 

Количества природен газ - за 2014 г. – 67 828 хил. м³/год.; за 2015 г. – 86 984 хил. 

м³/год.; за 2016 г. – 104 539 хил. м³/год.; за 2017 г. – 127 305 хил. м³/год.; за 2018 г. – 140 

743 хил. м³/год.; 

Норма на възвръщаемост на капитала - 4.94%. 

 

Изказвания по т.1: 

Докладват Е. Маринова и Г. Дечева. 

Иван Н. Иванов обърна внимание, че този въпрос е разискван на открито заседание с 

представител на дружеството. „Ситигаз България” ЕАД представя предложение за цени, 

което е разделено на пределни цени за разпределение и пределни цени за снабдяване. 

Решението е издържано в целия си текст, вместо за разпределение, е записано за пренос. 

Вместо за снабдяване е записано „цени, по които продава природен газ“. 

 Иван Н. Иванов запита дали това записване е съгласувано със самия заявител. 

Думата разпределение се използва по-често отколкото пренос.  

Членовете на работната група обърнаха внимание, че така е записано в закона.  
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Предвид гореизложеното, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-35-22 от 10.11.2014 г., 

допълнено със заявление вх. № Е-15-35-6 от 26.02.2015 г. и със заявление с вх. № Е-15-35-

6 от 19.03.2015 г., подадено от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за 

разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за снабдяване 

със СПГ за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, 

Гурково, Твърдица, както и за територията на община Брацигово. 

2. Насрочва обществено обсъждане на 29.04.2015 г. от 11:00 ч. на проекта на 

решение по т.1., на което да бъдат поканени заинтересованите лица. 

3. Проектът на решение, датата и часът за провеждане на общественото обсъждане  

да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

Приложения: 

1. Проект на решение относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за 

утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен 

газ и цени за снабдяване със СПГ за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица, както и за територията на община Брацигово. 

 

 

 

  

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

1...............отсъства....................           ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 (Р. Осман) 

 

2. ................................................. 

 (С. Тодорова) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

4. .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

6. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 


