ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 932 10 13, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ Ц-026
от 17.12.2004 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 17.12.2004 г. и след като разгледа доклад по
заявление с вх. № 15-24-34/15.11.2004 г. за цени за пренос на природен газ по
газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството и за присъединяване
на потребители към газоразпределителната мрежа за регионите “Добруджа” и
“Мизия”, прие за установено следното:
“Черноморска технологична компания”АД (”ЧТК”АД) е подало заявление с вх.
№ 15-24-34/15.11.2004 г. на основание чл. 30, ал. 1, т. 7 и 8 във връзка с чл. 21, т. 6 от
Закона за енергетиката за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по
газоразпределителните мрежи и цени за присъединяване на потребители към
газоразпределителните мрежи за регион “Добруджа” и регион “Мизия” от
лицензианта.
“ЧТК” АД притежава лицензия за дейността разпределение на природен газ на
територията на регион “Добруджа” № Л-132-08/26.02.2002 г. и лицензия за дейността
разпределение на природен газ за територията на регион “Мизия” № Л-13108/10.02.2004 г. Лицензиите са издадени след проведени търгове за избор на
инвеститор с решения на ДКЕР съответно: за регион “Мизия” ТПрГ – 9/10.02.2004 г. и
за регион “Добруджа” ТПрГ – 10/26.02.2004г.
Заявлението на ”ЧТК”АД е за утвърждаване на цени за пренос на природен газ
по газоразпределителните мрежи и за присъединяване на потребители към
газопреносната мрежа за 5-годишен регулаторен период, считан от 2004 г. до 2008 г.
включително за регионите “Мизия” и “Добруджа”.
Цените са образувани съгласно изискванията на чл.18 и чл. 24 от Наредбата за
регулиране на цените на природния газ.
За Регион “Мизия”
Регулаторният период за регион “Мизия” е за 5-годишен период от 2004 г. до
2008 г. включително. Предвижда се да се извършат инвестиции в размер на
22,5 млн.лв. Необходимите приходи за регулаторния период са на стойност 21 млн..лв.
Стойността на регулаторната база на активите към края на регулаторния период е 19
млн.лв. Разрешената норма на възвращаемост на капитала, преди данъчно облагане за
регулаторния период. е 15,5 %.
Дружеството предвижда продажби на природен газ от 147,6 млн. куб. м за 5годишния период, от които 50 % за промишлени потребители, 14,2 % за общественоадминистративни и търговски, и 35,7 % за битови потребители.
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За Регион “Добруджа”
Регулаторният период за регион “Добруджа” е за 5-годишен период от 2004 г. до 2008
г. включително. Предвижда се да се извършат инвестиции в размер на 48,7 млн.лв.
Необходимите приходи за регулаторния период са на стойност 23,5 млн.лв.
Стойността на регулаторната база на активите към края на регулаторния период е 32,4
млн.лв. Разрешената норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане за
регулаторния период е 14,01%.
Дружеството предвижда продажби на природен газ от 193 млн.куб.м за 5годишния период, от които 57 % за промишлени потребители, 12,7 % за общественоадминистративни и търговски, и 30,2 % за битовите потребители.
Цените за присъединяване към газоразпределителните мрежи за двата региона
са по групи потребители, като за промишлените, обществено-административните и
търговски потребители се обособяват подгрупи на базата на максимална часова
консумация. В съответствие с възприетия подход, цените за присъединяване включват
разходите за труд и външни услуги и са формирани от постоянна и променлива
компонента.
Постоянната компонента се образува по групи потребители от разходите за
присъединяване, които не зависят от заявения максимален часови разход. Стойността й
се формира основно от разходите по изготвяне и съгласуване на проект за
газопроводното отклонение и узаконяване на построеното отклонение.
Променливата компонента се образува от разходите за присъединяване, които
зависят от заявения максимален часови разход, респективно от диаметъра на
газопроводното отклонение.
Във връзка с гореизложеното са образувани следните цени:
За регион “Мизия”
I. Пределни цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа
1. Промишлени потребители
63,54 лв./1000 м3
2. Общ.-адм. и търг. потребители
179,06 лв./1000 м3
3. Битови потребители
240,15 лв./1000 м3
IІ. Пределни цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи
1. Промишлени потребители
1.1
група – до 400 м3/час
1. 2
група – от 401 м3/час до 2000 м3/час
1. 3
група – над 2 000 м3/час

2 595,14 лв./присъединяване
3 341,47 лв./ присъединяване
4 266,31 лв./ присъединяване

2. Обществено-административни и търговски потребители
2. 1
група – до 70 м3/час
1 002,82 лв./ присъединяване
3
3
2. 2
група – от 71 м /час до 400 м /час
1 404,52 лв./присъединяване
1 435,97 лв./ присъединяване
2. 3
група – над 400 м3/час
3. Битови потребители

288,86 лв./ присъединяване

Посочените цени са без включен ДДС.
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За регион “Добруджа”
І. Пределни цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа
1. Промишлени потребители
62,58 лв./1000 м3
2. Общ.-адм. и търг. потребители
185,36 лв/1000м3
3. Битови потребители
224,44 лв./1000 м3
ІI. Пределни цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи
1. Промишлени потребители
1. 1
група – до 400 м3/час
1. 2
група – от 401 м3/час до 2000 м3/час
1. 3
група – над 2 000 м3/час

2 435,81 лв./присъединяване
3 178,47 лв./ присъединяване
4 015,29 лв./ присъединяване

2. Обществено-административни и търговски потребители
1 010,95 лв./ присъединяване
2. 1
група – до 70 м3/час
2. 2
група – от 71 м3/час до 400 м3/час
1 387,69 лв./присъединяване
2. 3
група – над 400 м3/час
1 432,90 лв./ присъединяване
3. Битови потребители

285,14 лв./ присъединяване

Посочените цени са без включен ДДС.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, т 7 и 8 и във връзка чл.
21, т. 6 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.), и чл. 18 и чл. 24 от
Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.),
Държавната комисия за енергийно регулиране

Р Е Ш И:
Утвърждава, считано от 01.01. 2005 г.
За регион “Мизия”
II. Пределни цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа
1. Промишлени потребители
63,54 лв./1000 м3
2. Общ.-адм. и търг. потребители
179,06 лв./1000 м3
3. Битови потребители
240,15 лв./1000 м3
IІ. Пределни цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи
1. Промишлени потребители
1.1
група – до 400 м3/час
1. 2
група – от 401 м3/час до 2000 м3/час

2 595,14 лв./присъединяване
3 341,47 лв./ присъединяване
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1. 3

група – над 2 000 м3/час

4 266,31 лв./ присъединяване

2. Обществено-административни и търговски потребители
2. 1
група – до 70 м3/час
1 002,82 лв./ присъединяване
2. 2
група – от 71 м3/час до 400 м3/час
1 404,52 лв./присъединяване
3
2. 3
група – над 400 м /час
1 435,97 лв./ присъединяване
3. Битови потребители

288,86 лв./ присъединяване

Посочените цени са без включен ДДС.

За регион “Добруджа”
І. Пределни цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа
1. Промишлени потребители
62,58 лв./1000 м3
2. Общ.-адм. и търг. потребители
185,36 лв/1000м3
3. Битови потребители
224,44 лв./1000 м3
ІI. Пределни цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи
1. Промишлени потребители
1. 1
група – до 400 м3/час
1. 2
група – от 401 м3/час до 2000 м3/час
1. 3
група – над 2 000 м3/час

2 435,81 лв./присъединяване
3 178,47 лв./ присъединяване
4 015,29 лв./ присъединяване

2. Обществено-административни и търговски потребители
1 010,95 лв./ присъединяване
2. 1
група – до 70 м3/час
3
3
2. 2
група – от 71 м /час до 400 м /час
1 387,69 лв./присъединяване
2. 3
група – над 400 м3/час
1 432,90 лв./ присъединяване
3. Битови потребители

285,14 лв./ присъединяване

Посочените цени са без включен ДДС.

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