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

РЕШЕНИЕ
№ Ц-012
от 04. 07. 2005 г.
ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 04.07.2005 г., след като разгледа
доклад за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към
газоразпределителната мрежа на “Севлиевогаз-2000” АД за територията на община
Севлиево, прие за установено следното:
С писмо вх. № Е-15-26-3/26.04.2005 г. “Севлиевогаз-2000” АД е внесло в ДКЕВР
заявление за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към
газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството. Към предложението за цени е
приложена обосновка на параметри от справките за образуване на цените за присъединяване.
Констатирани са непълноти от формална страна.
С писмо изх. № Е-15-26-3/09.05.2005 г. на ДКЕВР е изискано от дружеството да
отстрани недостатъците от формална страна.
С писмо вх. № к.Е-15-26-3/01.06.2005 г. и вх. № к.Е-15-26-3/14.06.2005 г.
“Севлиевогаз-2000” АД e отстранило недостатъците и е внeсло корекции в заявлението.
Предложените цени са образувани в съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Наредбата
за регулиране на цените на природния газ.
Цените са определени за присъединяване към едно отклонение по групи и подгрупи
потребители в зависимост от максималния капацитет и налягане и съответните разходи за
групата. Групите потребители са битови, обществено-административни, търговски и
промишлени, а подгрупите са формирани съобразно налягането и максималния капацитет.
Предложените за утвърждаване цени са както следва:
Заявени параметри
от потребителите

Qmax≤12н.м3/ч.
Ризх.макс=0,1бар
Qmax≤40н.м3/ч.
Ризх.макс=0,1бар
Qmax≤100н.м3/ч.
Ризх.макс=0,1бар
Qmax≤200н.м3/ч.
Ризх.макс=0,1бар
Qmax≤600н.м3/ч.
Ризх.макс≤0,3бар
Qmax≤900н.м3/ч.
Ризх.макс≤4бар
Qmax≤1300н.м3/ч.
Ризх.макс≤4бар

Битови потребители Обществено-адм. и Промишлени
[лв./присъединяване] търговски
потребители
[лв./присъединяване] [лв./присъединяване]

1 227,68

1 502,36

-

1 384,48

1 659,16

-

1 927,28

2 201,96

-

-

4 164,17

6 286,67

-

-

10 073,53

-

-

12 393,53

-

-

15 711,19
1

В цените не е включен данък върху добавената стойност.
Към предложението за цени е приложена обосновка на цената за присъединяване за
битови потребители. Тя се прилага като общата цена за едно отклонение се раздели на броя
потребители, присъединени към отклонението. При всеки следващ по-късно присъединен
потребител цената за присъединяване към отклонението се преизчислява и разпределя между
всички присъединени потребители към съответното отклонение.
Данните от изследването при оптимистичния вариант показват, че с най-голям дял са
много-фамилните къщи и блокове. Следователно само 11,5 % от всички потребители,
собственици на едноетажните жилищни сгради ще заплатят пълната сума на разходите за едно
присъединяване в размер на 1227,68 лв. Приблизително 70 % от крайните битови потребители
на природен газ (тези, които са присъединени на отклоненията от ГРМ с по-голям максимален
часов разход) ще заплатят в зависимост от варианта, реално между 39,96 и 286,81 лв. за
присъединяването си към мрежата. В останалите 18,5 % от случаите цената, която ще трябва да
се заплати реално от един краен битов потребител ще варира в доста широки граници – между
204,61 и 1227,68 лв. В двуетажните и триетажните жилищни сгради би могло да има от един до
шест крайни потребителя.
В групите потребители са обособени подгрупи в зависимост от максималния капацитет и
налягането.
Формираните подгрупи за групата на битовите потребители е в зависимост от заявения
максимален капацитет: до 12 до 40 и до100 н.куб.м./час. При среден разход на природен газ за
един битов потребител с отчитане на коефициент за едновременност на потреблението до
12н.куб.м./час следва, че при първата подгрупа присъединяването може да обслужва от един до
шест броя крайни потребители, разположени в един кадастрален имот на населеното място, т.е.
то обслужва от едно до шест-фамилни жилищни сгради; до 40 н.куб.м./час - от седем до
двадесет-фамилни жилищни сгради; и до100 н.куб.м./час - от двадесет и едно до петдесетфамилни такива. Следователно реалните разходи за присъединяване на един краен потребител
в голяма част от случаите са значително по-ниски, особено при много-фамилните жилищни
сгради.
Предложените за утвърждаване цени за присъединяване за едно отклонение за битови
потребители, прилагани като цена за потребител, пропорционално на броя на потребителите за
съответното отклонение е обосновано съгласно търговската политика на дружеството. С
изпълнение на инвестиционната програма и 100 % изграждане на ГРМ за гр.Севлиево и
газификация на лицензирана територия до края на 2005 г. всеки потребител ще има
възможност за присъединяване и доставка на природен газ. Към 31.12.2004 година
дружеството е изградило приблизително 600 отделни присъединявания на битови потребители
за 1000 потребителя, т.е. средната цена за присъединен потребител възлиза на стойност 736,20
лв./потребител. Потенциалните потребители за присъединяване са около два пъти по-вече.
При определяне на цените за присъединяване са включени материали, труд и услуги,
съгласно договор за изпълнение с избрания след процедурата за обществена поръчка
изпълнител – “Технотерм инженеринг” ООД, сключен на 15.04.2005г., а на 19.04.2005 г. е
подадена необходимата информация за вписването му в публичния регистър за Обществени
поръчки. Поради това комисята счита, че разходите съгласно тези договори могат да бъдат
признати за целите на това ценообразеване.
С оглед на гореизложеното, приложеният подход за образуване на цените за
присъединяване може да бъде определен като обоснован и в съответствие с разпоредбата на чл.
24 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, т. 6
от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.), и чл. 24 от Наредбата за
регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.),
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Утвърждава, считано от 01.08.2005 г. следните цени без ДДС за присъединяване към
едно отклонение на потребители към газоразпределителната мрежа на “Севлиевогаз2000” АД за територията на община Севлиево:
Заявени
параметри
от потребителите
Qmax≤12н.м3/ч.
Ризх.макс=0,1бар
Qmax≤40н.м3/ч.
Ризх.макс=0,1бар
Qmax≤100н.м3/ч.
Ризх.макс=0,1бар
Qmax≤200н.м3/ч.
Ризх.макс=0,1бар
Qmax≤600н.м3/ч.
Ризх.макс≤0,3бар
Qmax≤900н.м3/ч.
Ризх.макс≤4бар
Qmax≤1300н.м3/ч.
Ризх.макс≤4бар

Битови
потребители
(лв./присъединява
не)

Промишлени
Общественоадминистративни и потребители
търговски
(лв./присъединяване)
потребители
(лв./присъединяване)

1 227,68

1 502,36

-

1 384,48

1 659,16

-

1 927,28

2 201,96

-

-

4 164,17

6 286,67

-

-

10 073,53

-

-

12 393,53

-

-

15 711,19

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в
14(четиринадесет) дневен срок.
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