
  

ПРОЕКТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ Ц –  

 

от ………2021 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона 

за енергетиката, чл. 2, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 19, чл. 20 и чл. 24, ал. 1 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…………….2021 г., на „ЗИВ” ЕООД цени за пренос на 

природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от 

краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната 

мрежа на територията на община Балчик, за регулаторен период от 2021 г. до 2025 г., 

както следва: 

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

1.1. За стопански клиенти с равномерно потребление:   19,34 лв./MWh; 

1.2.За стопански клиенти с неравномерно потребление:  19,81 лв./MWh; 

1.3. За битови клиенти:        20,38 лв./MWh. 

 

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

Необходими годишни приходи: за 2021 г. – 181 хил. лв.; за 2022 г. – 183 хил. лв.; за 

2023 г. – 190 хил. лв.; 2024 г. – 256 хил. лв.; 2025 г. – 274 хил. лв.; 

Количества природен газ: за 2021 г. – 6701 MWh/год.; за 2022 г. – 8508 MWh/год.; за 

2023 г. – 9062 MWh/год.; за 2024 г. – 16 000 MWh/год.; за 2025 г. – 16 000 MWh/год.; 

Норма на възвръщаемост на капитала: 4,10%. 

 

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

газоразпределителната мрежа: 

3.1. За стопански клиенти с равномерно потребление:   55,43 лв./MWh; 

3.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление:   55,36 лв./MWh; 

3.3. За битови клиенти:   55,46 лв./MWh. 

 

4. Ценови компоненти на цените, по които продава природен газ на клиенти, 

присъединени към газоразпределителната мрежа:  

4.1. Цена на природния газ (цена на обществения доставчик за съответния месец на 

годината):           49,94 лв./MWh; 

4.2. Цени за снабдяване с природен газ: 

4.2.1. За стопански клиенти с равномерно потребление:     5,49 лв./MWh; 

4.2.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление:     5,42 лв./MWh; 

4.2.3. За битови клиенти:     5,52 лв./MWh. 

4.3. Ценообразуващите елементи на цените по т. 4.2. са, както следва: 
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Необходими годишни приходи: за 2021 г. – 60 хил. лв.; за 2022 г. – 60 хил. лв.; за 2023 

г. – 60 хил. лв.; 2024 г. – 62 хил. лв.; 2025 г. – 61 хил. лв.; 

Количества природен газ: за 2021 г. – 6701 MWh/год.; за 2022 г. – 8508 MWh/год.; за 

2023 г. – 9062 MWh/год.; за 2024 г. – 16 000 MWh/год.; за 2025 г. – 16 000 MWh/год.; 

Норма на възвръщаемост на капитала: 4,10%.  

 

5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на 

територията на община Балчик, както следва: 

5.1. За стопански клиенти с равномерно потребление:   4245 лв./клиент; 

5.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление:   2170 лв./клиент; 

5.3. За битови клиенти:          805 лв./клиент. 

 

II. Цените по т. I не включват цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, 

определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен 

газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.  

 

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 


