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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8 - 10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 

 

           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц – 8 

01.04.2014 г. 

 

 

 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. 3а от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на 

природния газ и решение на ДКЕВР по Протокол № 36 от 13.03.2014 г., по т. 6, 

 

 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р  Е  Ш  И :  

 

 

Утвърждава, считано от 01.04.2014 г.: 

 

І. На „Газинженеринг” ООД изменение на утвърдените с Решение № Ц-36 от 

26.10.2009 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник, както 

следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти: 

- до        10 хил.м3/год. вкл. – 86,95 лева/1000 м3 (9,35 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. – 55,63 лева/1000 м3 (5,98 лв./MWh); 

- над    100 хил.м3/год. – 45,56 лева/1000 м3 (4,90 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 

- до        10 хил.м3/год. вкл. – 118,65 лева/1000 м3 (12,75лв./MWh); 

- над      10 хил.м3/год. – 97,41 лева/1000 м3 (10,47 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 175,04 лева/1000 м3 (18,81 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 335 хил. лв.  

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти – 6,41 лева/1000 м3 (0,69 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 7,76 лева/1000 м3 (1,27 

лв./MWh); 
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3.3. За битови клиенти – 16,57 лева/1000 м3 (1,78 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 41 хил. лв.  

 

 

 

II. На „Примагаз” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц-021 от 03.05.2010 г. 

цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които 

продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, 

за територията на община Варна - кметства Владислав Варненчик, Младост и 

Аспарухово, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти - 76,44 лева/1000 м3 (8,22 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 167,72 лева/1000 м3 (18,03 

лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти - 228,39 лева/1000 м3 (24,55 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 166 1 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти - 9,16 лева/1000 м3 (0,98 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 9,55 лева/1000 м3 (1,03 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 21,87 лева/1000 м3 (2,35 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 164 хил. лв. 

 

 

 

IIІ. На „Каварна газ” ООД изменение на утвърдените с Решение № Ц-37 от 16.11.2009 

г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които 

продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, 

за територията на община Каварна и община Шабла, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти: 

- до        10 хил. м3/год. вкл. - 116,98 лева/1000 м3 (12,57 лв./MWh); 

- до        50 хил. м3/год. вкл. - 96,94 лева/1000 м3 (10,42 лв./MWh); 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 78,47 лева/1000 м3 (8,43 лв./MWh); 
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- над    200 хил. м3/год.         - 61,10 лева/1000 м3 (6,57 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 

- до          5 хил. м3/год. вкл. - 184,78 лева/1000 м3 (19,86 лв./MWh); 

- до        20 хил. м3/год. вкл. – 141,15 лева/1000 м3 (15,17 лв./MWh); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 114,68 лева/1000 м3 (12,33 лв./MWh); 

- над    100 хил. м3/год. вкл. - 68,37 лева/1000 м3 (7,35 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти - 194,38 лева/1000 м3 (20,89 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 848 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти - 7,87 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 11,44 лева/1000 м3 (1,23 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 35,93 лева/1000 м3 (3,86 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 98 хил. лв. 

 

 

 

ІV. На „Комекес” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц-019 от 26.04.2010 г. 

цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които 

продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, 

за територията на община Самоков, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти: 

- до          20 хил. м3/год. вкл. - 157,39 лева/1000 м3 (16,92 лв./MWh); 

- до        100 хил. м3/год. вкл. - 114,34 лева/1000 м3 (12,29 лв./MWh); 

- до     1 000 хил. м3/год. вкл. - 72,67 лева/1000 м3 (7,81 лв./MWh); 

- над   1 000 хил. м3/год.         - 60,17 лева/1000 м3 (6,47 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 

- до          5 хил. м3/год. вкл. - 234,01 лева/1000 м3 (25,15 лв./MWh); 

- до        20 хил. м3/год. вкл. - 212,37 лева/1000 м3 (22,83 лв./MWh); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 195,76 лева/1000 м3 (21,04 лв./MWh); 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 183,06 лева/1000 м3 (19,68 лв./MWh); 

- над    200 хил. м3/год.         – 160,90 лева/1000 м3 (17,29 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти - 216,42 лева/1000 м3 (23,26 лв./MWh). 

 

2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1, са както следва:  
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Необходими годишни приходи за 2013 г. – 2 052 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти - 7,03 лева/1000 м3 (0,76 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 7,62 лева/1000 м3 (0,82 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 34,73 лева/1000 м3 (3,73 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 126 хил. лв. 

 

 

 

V. На „Рила газ” ЕАД изменение на утвърдените с Решение № Ц-27 от 03.08.2009 г. 

цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които 

продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, 

за територията на Регион Запад, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти - 95,71 лева/1000 м3 (10,29 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 132.80 лева/1000 м3 (14,27 

лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти - 170,84 лева/1000 м3 (18,36 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 24 621 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти - 0,20 лева/1000 м3 (0,02 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 0,67 лева/1000 м3 (0,07 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 22,95 лева/1000 м3 (2,47 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 1 684 хил. лв. 

 

 

VI. На „Промишлено газоснабдяване” ООД изменение на утвърдените с Решение № 

Ц-013 от 15.03.2010 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната 
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мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Сливен, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти: 

- до        20 хил. м3/год. вкл. - 138,44 лева/1000 м3 (14,88 лв./MWh); 

- до       100 хил. м3/год. вкл. - 118,63 лева/1000 м3 (12,75 лв./MWh); 

- до       500 хил. м3/год. вкл. - 94,81 лева/1000 м3 (10,19 лв./MWh); 

- до     1000 хил. м3/год. вкл. - 72,29 лева/1000 м3 (7,77 лв./MWh); 

- над   1000 хил. м3/год.         - 53,34 лева/1000 м3 (5,73 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 

- до         10 хил. м3/год. вкл. - 200,04 лева/1000 м3 (21,50 лв./MWh); 

- до        50 хил. м3/год. вкл. – 176,52 лева/1000 м3 (18,97 лв./MWh); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 161,50 лева/1000 м3 (17,36 лв./MWh); 

- над    100 хил. м3/год. - 131,05 лева/1000 м3 (14,09 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 207,21 лева/1000 м3 (22,27 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 1 862 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти - 6,07 лева/1000 м3 (0,65 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 10,62 лева/1000 м3 (1,14 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 41,54 лева/1000 м3 (4,46 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 164 хил. лв. 

 

 

VIІ. На „Камено-газ” ЕООД изменение на утвърдените с Решение № Ц-03 от 

31.01.2011 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Камено, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти - 24,95 лева/1000 м3 (2,68 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 122,42 лева/1000 м3 (13,16 

лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 129,59 лева/1000 м3 (13,93 лв./MWh). 

 

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



-6- 

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 265 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти – 8,29 лева/1000 м3 (0,89 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 14,55 лева/1000 м3 (1,56 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 38,89 лева/1000 м3 (4,18 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 146 хил. лв.  

 

 

VIIІ. На „Неврокоп-Газ” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц-31 от 

09.08.2010 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Гоце Делчев, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти: 

- до       100 хил. м3/год. вкл. - 116,12 лева/1000 м3 (12,48 лв./MWh); 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 109,02 лева/1000 м3 (11,72 лв./MWh); 

- до      400 хил. м3/год. вкл. - 105,32 лева/1000 м3 (11,32 лв./MWh); 

- до      600 хил. м3/год. вкл. - 97,42 лева/1000 м3 (10,47 лв./MWh); 

- над    600 хил. м3/год.         - 74,32 лева/1000 м3 (7,99 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 

- до        10 хил. м3/год. вкл. - 183,11 лева/1000 м3 (19,68 лв./MWh); 

- до        20 хил. м3/год. вкл. – 171,27 лева/1000 м3 (18,41 лв./MWh); 

- до        50 хил. м3/год. вкл. – 161,20 лева/1000 м3 (17,33 лв./MWh); 

- над      50 хил. м3/год. вкл. – 150,67 лева/1000 м3 (16,19 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти - 222,76 лева/1000 м3 (23,94 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 1 028 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти – 4 ,02 лева/1000 м3 (0,43 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 6,14 лева/1000 м3 (0,66 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 22,06 лева/1000 м3 (2,37 лв./MWh). 
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4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 3, са както следва:  

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 67 хил. лв. 

 

 

ІX. На „Балкангаз 2000” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц-01 от 

10.01.2011 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Ботевград, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти - 73,67 лева/1000 м3 (7,92 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 121,96 лева/1000 м3 (13,11 

лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 131,06 лева/1000 м3 (14,09 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 949 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти - 10,57 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 13,59 лева/1000 м3 (1,46 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 47,03 лева/1000 м3 (5,05 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 199 хил. лв. 

 

 

X. На „Добруджа газ” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц-044 от 27.12.2010 

г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които 

продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, 

за територията на община Генерал Тошево, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти - 85,92 лева/1000 м3 (9,23 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 120,29 лева/1000 м3 (12,93 

лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 214,44 лева/1000 м3 (23,05 лв./MWh). 

 

2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1, са както следва:  
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Необходими годишни приходи за 2014 г. – 254 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти - 8,08 лева/1000 м3 (0,87 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 12,70 лева/1000 м3 (1,37 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 37,69 лева/1000 м3 (4,05 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 37 хил. лв. 

 

 

ХІ. На „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД изменение на утвърдените с Решение 

№ Ц – 024 от 14.06.2010 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната 

мрежа и цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Балчик, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти - 89,09 лева/1000 м3 (9,58 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 193,41 лева/1000 м3 

(20,79 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 210,59 лева/1000 м3 (22,63 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 771 хил. лв.  

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти – 6,20 лева/1000 м3 (0,67 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 6,80 лева/1000 м3 (0,73 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 43,18 лева/1000 м3 (4,64 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 56 хил. лв.  

 

 

XII. На „Черноморска технологична компания” АД изменение на утвърдените с 

Решение № Ц–33 от 09.08.2010 г.. цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа и цени, по които продават природен газ на клиенти, 
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присъединени към газоразпределителната мрежа, за територията на община Хисаря, 

както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти – 91,83 лева/1000 м3 (9,87 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 

- до        20 хил.м3/год. вкл. – 218,31 лева/1000 м3 (23,46 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. – 166,62 лева/1000 м3 (17,91 лв./MWh); 

- над    100 хил.м3/год. – 138,77 лева/1000 м3 (14,91 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 242,67 лева/1000 м3 (26,08 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 609 хил. лв.;  

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти:- 8,01 лева/1000 м3 (0,86 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти:- 13,70 лева/1000 м3 (1,47 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 22,22 лева/1000 м3 (2,39 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 45 хил. лв.;  

 

 

XIII. На „Черноморска технологична компания” АД изменение на утвърдените с 

Решение № Ц–32 от 09.08.2010 г. цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа и цени, по които продават природен газ на клиенти, 

присъединени към газоразпределителната мрежа, за територията на община Сопот, 

както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти  
- до      100 хил.м3/год. вкл. – 103,16 лева/1000 м3 (11,09 лв./MWh); 

- над    100 хил.м3/год. – 77,42 лева/1000 м3 (8,32 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 153,30 лева/1000 м3 (16,48 

лв./MWh). 

 

1.3. За битови клиенти – 227,85 лева/1000 м3 (24,49 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 594 хил. лв.;  
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3. Цени, без ДДС, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти:- 7,77 лева/1000 м3 (0,84 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти:- 19,74 лева/1000 м3 (2,12 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 32,14 лева/1000 м3 (3,45 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 51 хил. лв.;  

 

 

XIV. На „Костинбродгаз” ООД изменение на утвърдените с Решение № Ц–48 от 

28.12.2011 г.  цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Костинброд, както следва:  

 

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

 

1.1.За промишлени клиенти  
- до 2 999 хил.м3/год. – 46,26 лева/1000 м3 (4,97 лв./MWh); 

- от 3 000 хил.м3/год. – 20,70 лева/1000 м3 (2,22 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 106,83 лева/1000 м3 (11,48 

лв./MWh). 

 

1.3. За битови клиенти – 170,79 лева/1000 м3 (18,36 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 663 хил. лв.; за 2015 г. – 656 хил. лв.; 

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти:- 18,70 лева/1000 м3 (2,01 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти:- 19,85 лева/1000 м3 (2,13 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 27,86 лева/1000 м3 (2,99 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 247 хил. лв.; за 2015 г. – 258 хил. лв.; 

 

 

XV. На „Свиленград-газ” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц–26 от 

21.07.2011 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Свиленград, както следва:  
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1. Цени, без ДДС, за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа: 

 

2.1. За промишлени клиенти  
- до    50 хил.м3/год. – 142,77 лева/1000 м3 (15,34 лв./MWh); 

- от   200 хил.м3/год. – 135,84 лева/1000 м3 (14,60 лв./MWh); 

- до   500 хил.м3/год. – 101,47 лева/1000 м3 (10,91 лв./MWh); 

- над 500 хил.м3/год. –    65,94 лева/1000 м3 (7,09 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти:  

- до    20 хил.м3/год. – 186,25 лева/1000 м3 (20,02 лв./MWh); 

- от    50 хил.м3/год. – 170,45 лева/1000 м3 (18,32 лв./MWh); 

- до  100 хил.м3/год. – 151,04 лева/1000 м3 (16,23 лв./MWh); 

- над 100 хил.м3/год. – 141,73 лева/1000 м3 (15,23 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 257,79 лева/1000 м3 (27,71 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 835 хил. лв.; за 2015 г. – 804 хил. лв.; 

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти:- 5,82 лева/1000 м3 (0,63 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти:- 7,24 лева/1000 м3 (0,78 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 13,86 лева/1000 м3 (1,49 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 55 хил. лв.; за 2015 г. – 71 хил. лв.; 

 

 

XVI. На „Правецгаз 1” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц–37 от  

07.11.2011 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Правец, както следва:  

 

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

 

2.2. За промишлени клиенти  
- до   200 хил.м3/год. – 70,85 лева/1000 м3 (7,62 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти:  

- над 100 хил.м3/год. – 124,78 лева/1000 м3 (13,41 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 138,38 лева/1000 м3 (14,87 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 274 хил. лв.; за 2015 г. – 322 хил. лв.; 
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3. Цени, без ДДС, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти:- 6,17 лева/1000 м3 (0,66 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти:- 12,08 лева/1000 м3 (1,30 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 42,50 лева/1000 м3 (4,57 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 76 хил. лв.; за 2015 г. – 82 хил. лв.; 

 

 

XVIІ. На „Черноморска технологична компания” АД изменение на утвърдените с 

Решение № Ц-29 от 12.08.2013 г. цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа и цени, по които продават природен газ на клиенти, 

присъединени към газоразпределителната мрежа, за територията на регион 

Добруджа и община Търговище, както следва:  

 

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

 

1.1. За стопански клиенти с равномерно потребление: 

- до        10 хил.м3/год. вкл. - 166,10 лева/1000 м3 (17,85 лв./MWh); 

- до        20 хил.м3/год. вкл. - 156,96 лева/1000 м3 (16,87 лв./MWh); 

- до        50 хил.м3/год. вкл. - 143,00 лева/1000 м3 (15,37 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. - 131,57 лева/1000 м3 (14,14 лв./MWh); 

- до      200 хил.м3/год. вкл. - 127,73 лева/1000 м3 (13,73 лв./MWh); 

- до      500 хил.м3/год. вкл. - 117,20 лева/1000 м3 (12,60 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. - 112,02 лева/1000 м3 (12,04 лв./MWh); 

- над 1 000 хил.м3/год. - 80,30 лева/1000 м3 ( 8,63 лв./MWh ); 

 

1.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление: 

- до        10 хил.м3/год. вкл. - 205,17 лева/1000 м3 (22,05 лв./MWh); 

- до        20 хил.м3/год. вкл. – 194,72 лева/1000 м3 (20,93 лв./MWh); 

- до        50 хил.м3/год. вкл. – 182,16 лева/1000 м3 (19,58 лв./MWh); 

- до      200 хил.м3/год. вкл. - 172,20 лева/1000 м3 (18,51 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. - 161,07 лева/1000 м3 (17,31 лв./MWh); 

- над 1 000 хил.м3/год. – 144,65 лева/1000 м3 (15,55 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти - 216,38 лева/1000 м3 (23,26 лв./MWh). 

 

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

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 9 278 хил. лв.; за 2015 г. – 8 841 хил. лв.; за 2016 г. – 9 988 хил. лв.; за 2017 г. – 

10 944 хил. лв.  

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За стопански клиенти с равномерно потребление – 9,37 лева/1000 м3 (1,01 

лв./MWh); 
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3.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление - 11,39 лева/1000 м3 (1,22 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 16,46 лева/1000 м3 (1,77 лв./MWh). 

 

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

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

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 746 хил. лв.; за 2015 г. – 631 хил. лв.; за 2016 г. – 704 хил. лв.; за 2017 г. – 770 

хил. лв.  

 

 

XVIIІ. На „Черноморска технологична компания” АД изменение на утвърдените с 

Решение № Ц-39 от 02.12.2013 г. цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа и цени, по които продават природен газ на клиенти, 

присъединени към газоразпределителната мрежа, за територията на обособена 

територия Мизия, както следва:  

 

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

 

1.1. За стопански клиенти с равномерно потребление: 

- до        10 хил.м3/год. вкл. - 163,43 лева/1000 м3 (17,57 лв./MWh); 

- до        20 хил.м3/год. вкл. - 154,54 лева/1000 м3 (16,61 лв./MWh); 

- до        50 хил.м3/год. вкл. - 144,29 лева/1000 м3 (15,51 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. - 139,30 лева/1000 м3 (14,97 лв./MWh); 

- до      200 хил.м3/год. вкл. - 132,19 лева/1000 м3 (14,21 лв./MWh); 

- до      500 хил.м3/год. вкл. - 120,53 лева/1000 м3 (12,95 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. - 113,76 лева/1000 м3 (12,23 лв./MWh); 

- до   5 000 хил.м3/год. вкл. - 82,09 лева/1000 м3 (8,82 лв./MWh); 

- над 5 000 хил.м3/год. - 64,17 лева/1000 м3 (   6,90 лв./MWh ); 

 

1.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление: 

- до        10 хил.м3/год. вкл. - 225,69 лева/1000 м3 (24,26 лв./MWh); 

- до        20 хил.м3/год. вкл. - 211,98 лева/1000 м3 (22,78 лв./MWh); 

- до        50 хил.м3/год. вкл. - 205,44 лева/1000 м3 (22,08 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. - 185,72 лева/1000 м3 (19,96 лв./MWh); 

- до      200 хил.м3/год. вкл. - 170,62 лева/1000 м3 (18,34 лв./MWh); 

- до      500 хил.м3/год. вкл. - 157,36 лева/1000 м3 (16,91 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. - 146,68 лева/1000 м3 (15,77 лв./MWh); 

- над 1 000 хил.м3/год. - 115,93 лева/1000 м3 (12,46 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти - 231,79 лева/1000 м3 (24,91 лв./MWh). 

 

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

  

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 3 675 хил. лв.; за 2015 г. – 4 183 хил. лв.; за 2016 г. – 3 860 хил. лв.; за 2017 г. – 

4 260 хил. лв.  

 

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

газоразпределителната мрежа: 
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3.1. За стопански клиенти с равномерно потребление - 10,20 лева/1000 м3 (1,10 

лв./MWh); 

 

3.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление - 11,78 лева/1000 м3 (1,27 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 17,37 лева/1000 м3 (1,87 лв./MWh). 

 

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

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

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 290 хил. лв.; за 2015 г. – 377 хил. лв.; за 2016 г. – 316 хил. лв.; за 2017 г. – 368 

хил. лв.  
 

 

XIX. На „ТЕЦЕКО” ЕООД изменение на утвърдените с Решение № Ц–63 от 

28.11.2012 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Свищов, както следва:  

 

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

 

2.3. За промишлени клиенти  
- до   100 хил.м3/год. – 122,46 лева/1000 м3 (13,16 лв./MWh); 

- до   500 хил.м3/год. – 104,01 лева/1000 м3 (11,18 лв./MWh); 

- до 1 000 хил.м3/год. –  82,68 лева/1000 м3 (8,89 лв./MWh); 

- над 1 000  хил.м3/год. – 35,89 лева/1000 м3 (3,86 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти -174,71 лева/1000 м3 (18,78 

лв./MWh). 

 

1.3. За битови клиенти – 227,43 лева/1000 м3 (24,44 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 1 630 хил. лв.; за 2015 г. – 1 783 хил. лв.; за 

2016 г. – 1 982 хил. лв.; за 2017 г. – 2 157 хил. лв.; 

 

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти:- 7,81 лева/1000 м3 (0,84 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти:- 8,66 лева/1000 м3 (0,93 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 16,94 лева/1000 м3 (1,82 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 140 хил. лв.; за 2015 г. – 179 хил. лв.; за 

2016 г. – 197 хил. лв.; за 2017 г. – 211 хил. лв.; 
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XX. На „Ситигаз България” ЕАД изменение на утвърдените с Решение № Ц-25 от 

11.07.2011 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на общините Силистра, Алфатар, 

Дулово, Тутракан и Главиница, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти: 

- до      10 хил.м3/год. вкл. – 190,99 лева/1000 м3 (20,53 лв./MWh); 

- до    100 хил.м3/год. вкл. – 151,26 лева/1000 м3 (16,26 лв./MWh); 

- до    500 хил.м3/год. вкл. – 98,65 лева /1000 м3 (10,60 лв./MWh); 

- до 1 000 хил.м3/год. вкл. – 77,32 лева/1000 м3 (8,31 лв./MWh); 

- до 5 000 хил.м3/год. – 61,65 лева/1000 м3 (6,63 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 188,23 лева/1000 м3 (20,23 

лв./MWh ); 

 

1.3. За битови клиенти – 190,01 лева/1000 м3 (20,42 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 581 хил. лв.; за 2015 г. – 677 хил. лв. 

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти – 13,28 лева/1000 м3 (1,43 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 19,35 лева/1000 м3 (2,08 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 34,51 лева/1000 м3 (3,71 лв./MWh). 

 

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

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 136 хил. лв.; за 2015 г. – 148 хил. лв. 

 

 

 

XXI. На „Ситигаз България” ЕАД изменение на утвърдените с Решение № Ц–28 от 

12.08.2013 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на обособена територия Тракия и 

общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица както следва:  

 

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

 

2.4. За промишлени клиенти  
- до    10 хил.м3/год. – 178,02 лева/1000 м3 (19,13 лв./MWh); 

- от   100 хил.м3/год. – 142,43 лева/1000 м3 (15,31 лв./MWh); 

- до   500 хил.м3/год. –  97,34 лева/1000 м3 (10,46 лв./MWh); 

- до 1 000 хил.м3/год. –  77,56 лева/1000 м3 (8,34 лв./MWh); 
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- до 5 000 хил.м3/год. –  64,14 лева/1000 м3 (6,89 лв./MWh); 

- над 5 000 хил.м3/год. – 59,65 лева/1000 м3 (6,41 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 184,43 лева/1000 м3 (19,82 

лв./MWh). 

 

1.3. За битови клиенти – 178,78 лева/1000 м3 (19,22 лв./MWh). 

 

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

  

Необходими годишни приходи за 2016 г. – 29 333 хил. лв.; за 2017 г. – 30 588 хил. лв.; 

за 2018 г. – 30 779 хил. лв.; 

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти:- 8,40 лева/1000 м3 (0,90 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти:- 8,71 лева/1000 м3 (0,94 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 22,92 лева/1000 м3 (2,46 лв./MWh). 

 

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

  

Необходими годишни приходи за 2016 г. – 2 492 хил. лв.; за 2017 г. – 2 650 хил. лв.; за 

2018 г. – 2 717 хил. лв.; 

 

 

 

XXII. На „Карловогаз” ООД изменение на утвърдените с Решение № Ц-62 от 

28.11.2012 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Карлово, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти: 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 125,08 лева/1000 м3 ( 13,44 лв./MWh ); 

- до    1 000 хил. м3/год.         - 25,78 лева/1000 м3 ( 2,77 лв./MWh ); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 

- до        50 хил. м3/год. вкл. – 158,37 лева/1000 м3 ( 17,02 лв./MWh ); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 110,97 лева/1000 м3 ( 11,93 лв./MWh ); 

- над    100 хил. м3/год. вкл. - 71,38 лева/1000 м3 ( 7,67 лв./MWh ); 

 

1.3. За битови клиенти - 181,77 лева/1000 м3 ( 19,54 лв./MWh ). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 378 хил. лв.  

Необходими годишни приходи за 2015 г. – 388 хил. лв.  

Необходими годишни приходи за 2016 г. – 392 хил. лв. 
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3. Цени, без ДДС, по които дружеството продава природен газ на клиенти, 

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти: 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 9,08 лева/1000 м3 ( 0,98 лв./MWh ); 

- до    1 000 хил. м3/год.         - 9,08 лева/1000 м3 (0,98 лв./MWh ); 

 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 
- до        50 хил. м3/год. вкл. – 10,08 лева/1000 м3 ( 1,08 лв./MWh ); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 10,08 лева/1000 м3 ( 1,08 лв./MWh ); 

- над    100 хил. м3/год. вкл. - 10,08 лева/1000 м3 ( 1,08 лв./MWh ); 

 

3.3. За битови клиенти - 14,54 лева/1000 м3 (1,56 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 38 хил. лв. 

Необходими годишни приходи за 2015 г. – 47 хил. лв. 

Необходими годишни приходи за 2016 г. – 53 хил. лв. 

 

 

XXIII. На „Овергаз Изток” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц-011 от 

08.03.2010 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на общините Бургас, Карнобат, Айтос, 

Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара 

Загора, Нови Пазар, и Варна с изключение на кметства Вл. Варненчик, Младост и 

Аспарухово, както следва:  

 

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

 

1.1. За стопански клиенти с равномерно потребление: 

- до        50 хил. м3/год. вкл. - 143,18 лева/1000 м3 (15,39 лв./MWh); 

- до       100 хил. м3/год. вкл. - 133,97 лева/1000 м3 (14,40 лв./MWh); 

- до       200  хил. м3/год. вкл. - 124,77 лева/1000 м3 (13,41 лв./MWh); 

- до     400  хил. м3/год. вкл. - 115,57 лева/1000 м3 (12,42 лв./MWh); 

- до     600  хил. м3/год. вкл. - 110,18 лева/1000 м3 (11,84 лв./MWh); 

- до     800 хил. м3/год. вкл. - 106,36 лева/1000 м3 (11,43 лв./MWh); 

- до      1 000 хил. м3/год. вкл. - 103,40 лева/1000 м3 (11,11 лв./MWh); 

- до      5 000  хил. м3/год. вкл. - 82,03 лева/1000 м3 (8,82 лв./MWh); 

- до      10 000  хил. м3/год. вкл. - 72,83 лева/1000 м3 (7,83 лв./MWh); 

- над   10 000 хил. м3/год.         - 67,45 лева/1000 м3 (7,25 лв./MWh); 

 

1.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление: 

- до         5 хил. м3/год. вкл. - 198,36 лева/1000 м3 (21,32 лв./MWh); 

- до        50 хил. м3/год. вкл. – 198,72 лева/1000 м3 (21,36 лв./MWh); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 190,79 лева/1000 м3 (20,51 лв./MWh); 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 182,86 лева/1000 м3 (19,65 лв./MWh); 

- до      400 хил. м3/год. вкл. - 174,93 лева/1000 м3 (18,80 лв./MWh); 

- до      600 хил. м3/год. вкл. - 170,30 лева/1000 м3 (18,30 лв./MWh); 

- до      800 хил. м3/год. вкл. - 167,00 лева/1000 м3 (17,95 лв./MWh); 

- до      1 000 хил. м3/год. вкл. - 164,45 лева/1000 м3 (17,68 лв./MWh); 

- над    1 000 хил. м3/год. - 146,04 лева/1000 м3 (15,70 лв./MWh); 
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1.3. За битови клиенти – 198,36 лева/1000 м3 (21,32 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 20 254 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За стопански клиенти с равномерно потребление: 

- до        50 хил. м3/год. вкл. - 7,94 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до       100 хил. м3/год. вкл. - 7,93 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до       200  хил. м3/год. вкл. - 7,93 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до     400  хил. м3/год. вкл. - 7,91 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до     600  хил. м3/год. вкл. - 7,90 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до     800 хил. м3/год. вкл. - 7,89 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      1 000 хил. м3/год. вкл. - 7,87 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      5 000  хил. м3/год. вкл. - 7,60 лева/1000 м3 (0,82 лв./MWh); 

- до      10 000  хил. м3/год. вкл. - 7,26 лева/1000 м3 (0,78 лв./MWh); 

- над   10 000 хил. м3/год.         - 6,93 лева/1000 м3 (0,74 лв./MWh); 

 

3.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление: 

- до         5 хил. м3/год. вкл. - 2,53 лева/клиент на месец; 

- до        50 хил. м3/год. вкл. – 7,94 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 7,93 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 7,93 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      400 хил. м3/год. вкл. - 7,91 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      600 хил. м3/год. вкл. - 7,90 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      800 хил. м3/год. вкл. - 7,89 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      1 000 хил. м3/год. вкл. - 7,87 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- над    1 000 хил. м3/год. - 7,60 лева/1000 м3 (0,82 лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 2,53 лева/клиент на месец. 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 1 972 хил. лв. 

 

 

XXIV. На „Овергаз Запад” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц-01 от 

18.01.2010 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на общините Кюстендил, Монтана, 

Мездра, Петрич, Банско и Разлог, както следва:  

 

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

 

1.1. За стопански клиенти с равномерно потребление: 

- до        50 хил. м3/год. вкл. - 124,24 лева/1000 м3 (13,35 лв./MWh); 

- до       100 хил. м3/год. вкл. - 116,67 лева/1000 м3 (12,54 лв./MWh); 

- до       200  хил. м3/год. вкл. - 109,10 лева/1000 м3 (11,73 лв./MWh); 

- до     400  хил. м3/год. вкл. - 101,53 лева/1000 м3 (10,91 лв./MWh); 

- до     600  хил. м3/год. вкл. - 97,10 лева/1000 м3 (10,44 лв./MWh); 
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- до     800 хил. м3/год. вкл. - 93,96 лева/1000 м3 (10,10 лв./MWh); 

- до      1 000 хил. м3/год. вкл. - 91,52 лева/1000 м3 (9,84 лв./MWh); 

- до      5 000  хил. м3/год. вкл. - 73,94 лева/1000 м3 (7,95 лв./MWh); 

- над   5 000 хил. м3/год.         - 66,37 лева/1000 м3 (7,13 лв./MWh); 

 

1.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление: 

- до         5 хил. м3/год. вкл. - 202,22 лева/1000 м3 (21,73 лв./MWh); 

- до        50 хил. м3/год. вкл. – 184,68 лева/1000 м3 (19,85 лв./MWh); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 178,80 лева/1000 м3 (19,22 лв./MWh); 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 172,93 лева/1000 м3 (18,59 лв./MWh); 

- до      400 хил. м3/год. вкл. - 167,05 лева/1000 м3 (17,95 лв./MWh); 

- до      600 хил. м3/год. вкл. - 163,62 лева/1000 м3 (17,59 лв./MWh); 

- до      800 хил. м3/год. вкл. - 161,18 лева/1000 м3 (17,32 лв./MWh); 

- до      1 000 хил. м3/год. вкл. - 159,29 лева/1000 м3 (17,12 лв./MWh); 

- над    1 000 хил. м3/год. - 145,65 лева/1000 м3 (15,65 лв./MWh); 

 

1.3. За Обществено-административни клиенти: учебни, здравни, социални и 

    културни заведения: 

- до         5 хил. м3/год. вкл. - 182,55 лева/1000 м3 (19,62 лв./MWh); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 174,47 лева/1000 м3 (18,75 лв./MWh); 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 166,38 лева/1000 м3 (17,88 лв./MWh); 

- над      200 хил. м3/год. вкл. - 147,61 лева/1000 м3 (15,87 лв./MWh); 

 

1.4. За битови клиенти – 202,22 лева/1000 м3 (21,73 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 6  861 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За стопански клиенти с равномерно потребление: 

- до        50 хил. м3/год. вкл. - 8,35 лева/1000 м3 (0,90 лв./MWh); 

- до       100 хил. м3/год. вкл. - 8,34 лева/1000 м3 (0,90 лв./MWh); 

- до       200  хил. м3/год. вкл. - 8,32 лева/1000 м3 (0,89 лв./MWh); 

- до     400  хил. м3/год. вкл. - 8,29 лева/1000 м3 (0,89 лв./MWh); 

- до     600  хил. м3/год. вкл. - 8,26 лева/1000 м3 (0,89 лв./MWh); 

- до     800 хил. м3/год. вкл. - 8,22 лева/1000 м3 (0,88 лв./MWh); 

- до      1 000 хил. м3/год. вкл. - 8,19 лева/1000 м3 (0,88 лв./MWh); 

- до      5 000  хил. м3/год. вкл. - 7,50 лева/1000 м3 (0,81 лв./MWh); 

- над   5 000 хил. м3/год.         - 6,65 лева/1000 м3 (0,71 лв./MWh); 

 

3.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление: 

- до         5 хил. м3/год. вкл. - 2,72 лева/клиент на месец; 

- до        50 хил. м3/год. вкл. – 8,35 лева/1000 м3 (0,90 лв./MWh); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 8,34 лева/1000 м3 (0,90 лв./MWh); 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 8,32 лева/1000 м3 (0,89 лв./MWh); 

- до      400 хил. м3/год. вкл. - 8,29 лева/1000 м3 (0,89 лв./MWh); 

- до      600 хил. м3/год. вкл. - 8,26 лева/1000 м3 (0,89 лв./MWh); 

- до      800 хил. м3/год. вкл. - 8,22 лева/1000 м3 (0,88 лв./MWh); 

- до      1 000 хил. м3/год. вкл. - 8,19 лева/1000 м3 (0,88 лв./MWh); 

- над    1 000 хил. м3/год. - 7,50 лева/1000 м3 (0,81 лв./MWh); 
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1.3. За Обществено-административни клиенти: учебни, здравни, социални и 

    културни заведения: 

- до         50 хил. м3/год. вкл. - 8,35 лева/1000 м3 (0,90 лв./MWh); 

- до      100 хил. м3/год. вкл. - 8,34 лева/1000 м3 (0,90 лв./MWh); 

- до      200 хил. м3/год. вкл. - 8,32 лева/1000 м3 (0,89 лв./MWh); 

- над      200 хил. м3/год. вкл. - 8,29 лева/1000 м3 (0,89 лв./MWh) 

 

3.3. За битови клиенти - 2,72 лева/клиент на месец. 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2013 г. – 613 хил. лв. 

 

 

XXV. На „Софиягаз” ЕАД изменение на утвърдените с Решение № Ц-35 от 26.09.2012 

г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които 

продават природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, 

за територията на Столична община, СОР Банкя и община Божурище, както следва:  

 

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

 

1.1. За стопански клиенти с равномерно потребление: 

- до        50 хил.м3/год. вкл. – 126,53 лева/1000 м3 (13,60 лв./MWh); 

- до        100 хил.м3/год. вкл. – 120,49 лева/1000 м3 (12,95 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. - 114,44 лева/1000 м3 (12,40 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. - 108,39 лева/1000 м3 (11,65 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. - 104,85 лева/1000 м3 (11,27 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. – 102,34 лева/1000 м3 (11,00 лв./MWh); 

- до     1 000 хил.м3/год. вкл. - 100,40 лева/1000 м3 (10,79 лв./MWh); 

- над   1 000 хил.м3/год. вкл. – 86,36 лева/1000 м3 (9,28 лв./MWh); 

- над   5 000 хил.м3/год. – 80,31 лева/1000 м3 (8,63 лв./MWh); 

 

1.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление: 

 

- до        5 хил.м3/год. вкл. – 231,54 лева/1000 м3 (24,89 лв./MWh); 

- до        50 хил.м3/год. вкл. – 207,14 лева/1000 м3 (22,26 лв./MWh); 

- до        100 хил.м3/год. вкл. – 199,02 лева/1000 м3 (21,39 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. – 190,91 лева/1000 м3 (20,52 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. – 182,79 лева/1000 м3 (19,65 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. - 178,04 лева/1000 м3 (19,14 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. – 174,67 лева/1000 м3 (18,77 лв./MWh); 

- до     1 000 хил.м3/год. вкл. – 172,06 лева/1000 м3 (18,49 лв./MWh); 

- над   1 000 хил.м3/год. вкл. – 153,21 лева/1000 м3 (16,47 лв./MWh); 

Метанстанции 

- до      400 хил.м3/год. вкл. – 101,48 лева/1000 м3 (10,91 лв./MWh); 

- до     1 000 хил.м3/год. вкл. – 91,34 лева/1000 м3 (9,82 лв./MWh); 

- над   1 000 хил.м3/год. вкл. – 73,54 лева/1000 м3 (7,90 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти - 231,54 лева/1000 м3 (24,89 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 15 665 хил. лв.; за 2015 г. – 16 901 хил. лв.; за 2016 г. – 18 247 хил. лв. 
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3. Цени, без ДДС, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За стопански клиенти с равномерно потребление: 

- до        50 хил.м3/год. вкл. – 7,79 лева/1000 м3 (0,84 лв./MWh); 

- до        100 хил.м3/год. вкл. – 7,78 лева/1000 м3 (0,84 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. – 7,77 лева/1000 м3 (0,83 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. – 7,73 лева/1000 м3 (0,83 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. – 7,70 лева/1000 м3 (0,83 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. – 7,67 лева/1000 м3 (0,82 лв./MWh); 

- до     1 000 хил.м3/год. вкл. – 7,63 лева/1000 м3 (0,82 лв./MWh); 

- над   1 000 хил.м3/год. вкл. – 6,96 лева/1000 м3 (0,75 лв./MWh); 

- над  5 000 хил.м3/год. – 6,96 лева/1000 м3 (0,75 лв./MWh); 

 

 

3.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление: 

 

- до        5 хил.м3/год. вкл. – 2,66 лева/клиент на месец; 

- до        50 хил.м3/год. вкл. – 7,79 лева/1000 м3 (0,84 лв./MWh); 

- до        100 хил.м3/год. вкл. – 7,78 лева/1000 м3 (0,84 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. – 7,77 лева/1000 м3 (0,83 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. – 7,73 лева/1000 м3 (0,83 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. – 7,70 лева/1000 м3 (0,83 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. – 7,67 лева/1000 м3 (0,82 лв./MWh); 

- до     1 000 хил.м3/год. вкл. – 7,63 лева/1000 м3 (0,82 лв./MWh); 

- над   1 000 хил.м3/год. вкл. – 6,96 лева/1000 м3 (0,75 лв./MWh); 

Метанстанции 

- до      400 хил.м3/год. вкл. – 7,73 лева/1000 м3 (0,83 лв./MWh); 

- до     1 000 хил.м3/год. вкл. – 7,63 лева/1000 м3 (0,82 лв./MWh); 

- над   1 000 хил.м3/год. вкл. – 6,96 лева/1000 м3 (0,75 лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 2,66 лева/клиент на месец. 

 

Цена без ДДС за пренос на природен газ за обекти на „Топлофикация София” АД – ВОЦ 

„Хаджи Димитър”; ВОЦ „Сухата река” и ВОЦ „Левски Г”: - 11,95 лева/1000 м3 (1,28 

лв./MWh). 

 

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

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 1 294 хил. лв.; за 2015 г. – 1 444 хил. лв.; за 2016 г. – 1 556 хил. лв. 

 

 

XXVI. На „Овергаз Юг” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц-16 от 

28.05.2009 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на Общини Асеновград, Първомай, 

Пазарджик и Пещера, както следва:  

 

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

 

1.1. Стопански клиенти с равномерно потребление: 
- до        50 хил.м3/год. вкл. 129,70 лева/1000 м3 (13,94 лв./MWh); 
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- до        100 хил.м3/год. вкл. 120,95 лева/1000 м3 (13,00 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. 112,20 лева/1000 м3 (12,06 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. 103,45 лева/1000 м3 (11,12 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. 98,33 лева/1000 м3 (10,57 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. 94,70 лева/1000 м3 (10,18 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. 91,88 лева/1000 м3 (9,88 лв./MWh); 

- до   5 000 хил.м3/год. 71,56 лева/1000 м3 (7,69 лв./MWh). 

- над 5 000 хил.м3/год. 62,81 лева/1000 м3 (6,75лв./MWh). 

 

1.2. Стопански клиенти с неравномерно потребление: 
- до        5 хил.м3/год. вкл. 209,01 лева/1000 м3 (22,46 лв./MWh); 

- до        50 хил.м3/год. вкл. 193,81 лева/1000 м3 (20,83 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. 186,37 лева/1000 м3 (20,03 лв./MWh); 

- до      200 хил.м3/год. вкл. 178,92 лева/1000 м3 (19,23 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. 171,48 лева/1000 м3 (18,43 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. 167,12 лева/1000 м3 (17,96 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. 164,03 лева/1000 м3 (17,63 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. 161,64 лева/1000 м3 (17,37 лв./MWh); 

- над 1 000 хил.м3/год. 144,35 лева/1000 м3 (15,52 лв./MWh). 

 

1.3. Обществено-административни потребители: учебни, здравни, социални и 

    културни заведения: 
- до        50 хил.м3/год. вкл. 181,66 лева/1000 м3 (19,53 лв./MWh); 

- до        100 хил.м3/год. вкл. 174,42 лева/1000 м3 (18,75 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. 167,19 лева/1000 м3 (17,97 лв./MWh); 

- над     200 хил.м3/год. вкл. 150,38 лева/1000 м3 (16,16 лв./MWh); 

 

1.4. За битови клиенти – 209,01 лева/1000 м3 (22,46 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2012 г. – 6 572 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. Стопански клиенти с равномерно потребление: 
- до        50 хил.м3/год. вкл. 10,60 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

- до        100 хил.м3/год. вкл. 10,60 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. 10,59 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. 10,58 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. 10,57 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. 10,56 лева/1000 м3 (1,13 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. 10,54 лева/1000 м3 (1,13 лв./MWh); 

- до   5 000 хил.м3/год. 10,30 лева/1000 м3 (1,11 лв./MWh). 

- над 5 000 хил.м3/год. 10,00 лева/1000 м3 (1,07лв./MWh). 

 

3.2. Стопански клиенти с неравномерно потребление: 
- до        5 хил.м3/год. вкл. 2,67 лева/клиент на месец; 

- до        50 хил.м3/год. вкл. 10,60 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. 10,60 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

- до      200 хил.м3/год. вкл. 10,59 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. 10,58 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. 10,57 лева/1000 м3 (1,14 лв./MWh); 
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- до      800 хил.м3/год. вкл. 10,56 лева/1000 м3 (1,13 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. 10,54 лева/1000 м3 (1,13 лв./MWh); 

- над 1 000 хил.м3/год. 10,30 лева/1000 м3 (1,11 лв./MWh). 

 

3.3. Обществено-административни потребители: учебни, здравни, социални и 

    културни заведения: 
- до        50 хил.м3/год. вкл. 10,60 лева/1000 м3 (19,53 лв./MWh); 

- до        100 хил.м3/год. вкл. 10,60 лева/1000 м3 (18,75 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. 10,59 лева/1000 м3 (17,97 лв./MWh); 

- над     200 хил.м3/год. вкл. 10,54 лева/1000 м3 (16,16 лв./MWh); 

 

3.4. За битови клиенти - 2,67 лева/клиент на месец. 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2012 г. – 472 хил. лв. 

 

 

XXVII. На „Овергаз Север” ЕАД изменение на утвърдените с Решение № Ц-36 от 

26.09.2012 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на Регион Дунав и общините Г. 

Оряховица, В. Търново, Лясковец, Павликени, Русе, Разград, Исперих, Попово, 

Левски и Ловеч, както следва:  

 

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

 

1.1. Стопански клиенти с равномерно потребление: 
- до        50 хил.м3/год. вкл. 159,30 лева/1000 м3 (17,12 лв./MWh); 

- до        100 хил.м3/год. вкл. 148,99 лева/1000 м3 (16,01 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. 138,68 лева/1000 м3 (14,91 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. 128,37 лева/1000 м3 (13,80 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. 122,34 лева/1000 м3 (13,15 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. 118,06 лева/1000 м3 (12,69 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. 114,74 лева/1000 м3 (12,33 лв./MWh); 

- до   5 000 хил.м3/год. 90,80 лева/1000 м3 (9,76 лв./MWh). 

- до   10 000 хил.м3/год. 80,49 лева/1000 м3 (8,65 лв./MWh). 

- над 10 000 хил.м3/год. 74,46 лева/1000 м3 (8,00 лв./MWh). 

 

1.2. Стопански клиенти с неравномерно потребление: 
- до        5 хил.м3/год. вкл. 222,97 лева/1000 м3 (23,96 лв./MWh); 

- до        50 хил.м3/год. вкл. 197,22 лева/1000 м3 (21,20 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. 190,37 лева/1000 м3 (20,46 лв./MWh); 

- до      200 хил.м3/год. вкл. 183,51 лева/1000 м3 (19,72 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. 176,66 лева/1000 м3 (18,99 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. 172,64 лева/1000 м3 (18,56 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. 169,80 лева/1000 м3 (18,25 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. 167,59 лева/1000 м3 (18,01 лв./MWh); 

- до   5 000 хил.м3/год. вкл. 151,67 лева/1000 м3 (16,30 лв./MWh); 

- до   10 000 хил.м3/год. вкл. 144,82 лева/1000 м3 (15,56 лв./MWh); 

- над 10 000 хил.м3/год. 140,80 лева/1000 м3 (15,13 лв./MWh). 

 

1.3. Метанстанции: 
- до        400 хил.м3/год. вкл. 118,95 лева/1000 м3 (12,78 лв./MWh); 
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- до        1 000 хил.м3/год. вкл. 103,28 лева/1000 м3 (11,10 лв./MWh); 

- над      1 000 хил.м3/год. вкл. 75,77 лева/1000 м3 (8,14 лв./MWh); 

 

1.4. За битови клиенти – 222,97 лева/1000 м3 (23,96 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 12 634 хил. лв., за 2015 г. – 12 793 хил. лв.  

и за 2016 г. – 12 899 хил. лв.  

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. Стопански клиенти с равномерно потребление: 
- до        50 хил.м3/год. вкл. 7,97 лева/1000 м3 (0,86 лв./MWh); 

- до        100 хил.м3/год. вкл. 7,96 лева/1000 м3 (0,86 лв./MWh); 

- до        200 хил.м3/год. вкл. 7,96 лева/1000 м3 (0,86 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. 7,94 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. 7,92 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. 7,91 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. 7,89 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до   5 000 хил.м3/год. 7,56 лева/1000 м3 (0,81 лв./MWh). 

- до   10 000 хил.м3/год. 7,15 лева/1000 м3 (0,77 лв./MWh). 

- над 10 000 хил.м3/год. 6,74 лева/1000 м3 (0,72 лв./MWh). 

 

3.2. Стопански клиенти с неравномерно потребление: 
- до        5 хил.м3/год. вкл. 2,70 лева/клиент на месец; 

- до        50 хил.м3/год. вкл. 7,97 лева/1000 м3 (0,86 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. 7,96 лева/1000 м3 (0,86 лв./MWh); 

- до      200 хил.м3/год. вкл. 7,96 лева/1000 м3 (0,86 лв./MWh); 

- до      400 хил.м3/год. вкл. 7,94 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      600 хил.м3/год. вкл. 7,92 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до      800 хил.м3/год. вкл. 7,91 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. 7,89 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до   5 000 хил.м3/год. вкл. 7,56 лева/1000 м3 (0,81 лв./MWh); 

- до   10 000 хил.м3/год. вкл. 7,15 лева/1000 м3 (0,77 лв./MWh); 

- над 10 000 хил.м3/год. 6,74 лева/1000 м3 (0,72 лв./MWh). 

 

3.3. Метанстанции: 
- до        400 хил.м3/год. вкл. 7,94 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- до        1 000 хил.м3/год. вкл. 7,89 лева/1000 м3 (0,85 лв./MWh); 

- над      1 000 хил.м3/год. вкл. 7,56 лева/1000 м3 (0,81 лв./MWh); 

 

 

3.4. За битови клиенти - 2,70 лева/клиент на месец. 

 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 1 222 хил. лв., за 2015 г. – 1 265 хил. лв. и  

за 2016 г. – 1 306 хил. лв.  

 

 

XXVIII. На „Кнежагаз” ООД изменение на утвърдените с Решение № Ц-19 от 

20.06.2011 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 
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цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Кнежа, както следва:  

 

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти: 

- до    100 хил.м3/год. вкл. – 67,88 лева/1000 м3 (7,30 лв./MWh); 

- до    400 хил.м3/год. вкл. – 48,46 лева /1000 м3 (5,21 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 

- до    20 хил.м3/год. вкл. – 114,37 лева/1000 м3 (12,29 лв./MWh); 

- до  100 хил.м3/год. вкл. – 69,87 лева /1000 м3 (7,51 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 209,56 лева/1000 м3 (22,52 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 158 хил. лв.; за 2015 г. – 169 хил. лв. 

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти – 8,62 лева/1000 м3 (0,93 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 10,45 лева/1000 м3 (1,12 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 33,56 лева/1000 м3 (3,61 лв./MWh). 

 

 

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

 

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 22 хил. лв.; за 2015 г. – 25 хил. лв. 

 

 

 

XXIX. На „Севлиевогаз 2000” АД изменение на утвърдените с Решение № Ц-006 от 

21.02.2011 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Севлиево, както следва:  

 

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

 

1.1. За промишлени клиенти - 80,37 лева/1000 м3 (8,64 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 107,18 лева/1000 м3 (11,52 

лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 204,04 лева/1000 м3 (21,93 лв./MWh). 
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2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1, са както следва:  

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 1 161 хил. лв.  

 

 

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

присъединени към газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти - 9,41 лева/1000 м3 (1,01 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 11,50 лева/1000 м3 (1,24 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти - 41,80 лева/1000 м3 (4,49 лв./MWh). 

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

 

Необходими годишни приходи за 2014 г. – 188 хил. лв. 

 

XXX. На „Си Ен Джи Марица” ООД изменение на утвърдените с Решение № Ц-41 от 

12.12.2011 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и 

цени, по които продават природен газ на клиенти, присъединени към 

газоразпределителната мрежа, за територията на община Чепеларе, както следва:  

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

 

1.1. За промишлени клиенти: 

- до      200 хил.м3/год. вкл. – 86,27 лева/1000 м3 (9,27 лв./MWh); 

- до   1 000 хил.м3/год. вкл. – 77,46 лева/1000 м3 (8,33 лв./MWh); 

 

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 

- до        10 хил.м3/год. вкл. - 173,36 лева/1000 м3 (18,63 лв./MWh); 

- до        50 хил.м3/год. вкл. – 221,73 лева/1000 м3 (23,83 лв./MWh); 

- до      100 хил.м3/год. вкл. – 134,66 лева/1000 м3 (14,47 лв./MWh); 

- над 100 хил.м3/год. – 67,49 лева/1000 м3 (7,25 лв./MWh); 

 

1.3. За битови клиенти – 212,41 лева/1000 м3 (22,83 лв./MWh). 

 

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

 

Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 686 хил. лв.; за 2015 г. – 724 хил. лв. 

 

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

газоразпределителната мрежа: 

 

3.1. За промишлени клиенти – 11,06 лева/1000 м3 (1,19 лв./MWh); 

 

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 10,79 лева/1000 м3 (1,16 

лв./MWh); 

 

3.3. За битови клиенти – 25,14 лева/1000 м3 (2,70 лв./MWh). 

 

4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 3, са както следва:  
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Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 

2014 г. – 76 хил. лв.; за 2015 г. – 80 хил. лв. 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок.  

 

 

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         БОЯН БОЕВ 

 

       И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         МАРИЕЛА ЦАНКОВА 


