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

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
№Ц–
от …..2015 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. 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 „Примагаз“ АД цени за пренос на природен
газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на
клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на
кметствата „Владислав Варненчик”, „Младост” и „Аспарухово” в състава на община
Варна, 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 - 86.13 лева/1000 м3 (9.26 лв./MWh);
1.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 196.72 лева/1000 м3
(21.14 лв./MWh).
1.3. За битови клиенти - 237.80 лева/1000 м3 (25.56 лв./MWh).
2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1 са, както следва:
Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 1 203 хил. лв.; за 2015 г. – 1 175 хил.
лв.; за 2016 г. – 1 190 хил. лв.; за 2017 г. – 1 251 хил. лв.; за 2018 г. – 1 352 хил. лв.;
Количества природен газ - за 2014 г. – 8 498 хил. м³/год.; за 2015 г. – 9 614 хил.
м³/год.; за 2016 г. – 10 053 хил. м³/год.; за 2017 г. – 10 523 хил. м³/год.; за 2018 г. – 11 025
хил. м³/год.;
Норма на възвръщаемост на капитала - 9.78%.
3. Цени, без ДДС, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към
газоразпределителната мрежа:
3.1. За промишлени клиенти - 7.67 лева/1000 м3 (0.82 лв./MWh);
3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 8.16 лева/1000 м3
(0.88 лв./MWh);
3.3. За битови клиенти - 35.49 лева/1000 м3 (3.81 лв./MWh).

4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 3 са, както следва:
Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 86 хил. лв.; за 2015 г. – 95 хил. лв.; за
2016 г. – 100 хил. лв.; за 2017 г. – 101 хил. лв.; за 2018 г. – 108 хил. лв.;
Количества природен газ - за 2014 г. – 8 498 хил. м³/год.; за 2015 г. – 9 614 хил.
м³/год.; за 2016 г. – 10 053 хил. м³/год.; за 2017 г. – 10 523 хил. м³/год.; за 2018 г. – 11 025
хил. м³/год.;
Норма на възвръщаемост на капитала - 9.78%.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
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