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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-007 от 27.03.2003 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 
на закрито заседание, проведено на 27. 03. 2003 г., след като разгледа доклад за 
утвърждаване на пределна цена на природния газ при продажба от преносното 
предприятие на потребители, присъединени към преносната мрежа и на пределни цени 
на природния газ при продажба от преносното предприятие на потребители, 
присъединени към разпределителната мрежа, прие за установено следното: 
 

В съответствие с изискванията на чл. 7, ал.4 от Наредбата за образуване и прилагане на 
цените и тарифите на природния газ, цените на природния газ при продажба от 
газопреносното и газоразпределителните предприятия се образуват на тримесечни периоди в 
съответствие с промяната на цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа. 
 

“Булгаргаз” ЕАД е внесло заявление за утвърждаване на цени с вх. № 15-20-13/21. 03. 
2003 г. Със заявлението са представени необходимите справки и данни. 
 

Елементите, от които се образува цената на природния газ на входа на газопреносната 
мрежа, са се изменили спрямо първото тримесечие на 2003 година както следва: 

– Котировките на алтернативните горива (мазут със съдържание на сяра 1%, мазут със 
съдържание на сяра 3.5% и газьол със съдържание на сяра 0.2%) отчитат значително 
повишение за последното тримесечие и средноаритметичните им равнища са по-високи с 
повече от 40% в сравнение с предходното тримесечие; 

– Обемите на доставките по съответните договори за ІІ-рото тримесечие на 2003 г. са 
намалени с 366 700 хил. н. м3, т. е. с 40% в сравнение с І-вото тримесечие; 

– Валутният курс на лева към щатския долар за период от 30 дни, предхождащ 
внасянето на предложението, отчита понижение от 1.95392 лв. на 1.80805 лв. за един долар и 
намалява със 7,5%; 
 

Отчитайки влиянието на всички горепоменати фактори, основно на намалените 
количества природен газ и на повишените котировки на алтернативните горива, цената на 
входа на газопреносната система се повишава от 208,39 лв./1000 м3 на 214,32 лв./1000 м3. 
Съответно цените на природния газ при продажба от газопреносното предприятие (с ДДС) се 
променят както следва: 

– за потребители, присъединени към преносната мрежа - от 280,06 лв./1000 н.м3 на 
287,19 лв./1000 н.м3; 

– за потребители, присъединени към разпределителната мрежа - от 289.66 лв./1000 н.м3 
на 296.79 лв./1000 н.м3; 
 

Цените на природния газ при продажба от “Булгаргаз” ЕАД са образувани, отчитайки 
действащите цена за пренос по газопреносната мрежа – 25 лв./1000 н.м3 (без ДДС) и цена за 
пренос по газоразпределителната мрежа – 8 лв./1000 н.м3 (без ДДС). 
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В резултат на предоставените от “Булгаргаз” ЕАД данни, относно цената на природния 
газ на входа на газопреносната мрежа и утвърдените цени за пренос по газопреносната и 
газоразпределителните мрежи ДКЕР прие, че от фактическа страна са налице необходимите 
данни за утвърждаване на пределни цени за продажба на газ от преносното предприятие на 
потребители, присъединени към преносната мрежа и на пределни цени на природния газ при 
продажба от преносното предприятие на потребители, присъединени към разпределителната 
мрежа за ІІ-то тримесечие на 2003 година. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 3 от 
Закона за енергетиката и енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм. ДВ, 
бр 1 от 2000, изм. ДВ, бр. 108 от 2001 г.) и чл. 7 от Наредбата за образуване и прилагане 
на цените и тарифите на природния газ (обн. ДВ, бр. 27 от 2002 г.), 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Утвърждава, считано от 01.04.2003 г. 
 

1. Пределна цена на природния газ при продажба от преносното предприятие на 
потребители, присъединени към преносната мрежа 
 

287.19 лв./1000 н. м3 
 

Забележка: В цената е включен данък върху добавената стойност 
 

2. Пределна цена на природния газ при продажба от преносното предприятие на 
потребители, присъединени към разпределителната мрежа 
 

296.79 лв./1000 н. м3 
 

Забележка: В цената е включен данък върху добавената стойност 
 

3. Пределни цени на природния газ при продажба от газоразпределителните 
предприятия, както следва: 
 

Пределни цени на природния газ при продажба 
от газоразпределителните предприятия за 

 II тримесечие на 2003г. 
с ДДС [лв./1000 н. м3] 

№ Газоразпределително предприятие 

П ОА и Т Б 

1 "Черноморска технологична компания" 
АД - гр. Добрич 356.23 580.78 1209.17 

2 "Черноморска технологична компания" 
АД - гр. Търговище 371.19 494.79 497.19 

3 "Комекес" АД - гр. Самоков 339.99 378.41 581.19 
4 "Хебросгаз" АД - гр. Пазарджик 324.39 459.99 595.59 
5 "Хебросгаз" - гр. Пещера 377.19 497.19 745.59 
6 "Ямболгаз 92" АД - гр. Ямбол 347.19 489.99 597.99 
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Пределни цени на природния газ при продажба 
от газоразпределителните предприятия за 

 II тримесечие на 2003г. 
с ДДС [лв./1000 н. м3] 

№ Газоразпределително предприятие 

П ОА и Т Б 

7 "Ловечгаз- 96" АД - гр. Ловеч 367.59 474.39 589.59 
8 "Монтанагаз" АД - гр. Монтана 366.39 475.59 597.99 
9 "Газоснабдяване-Нова Загора" АД 399.99 510.39 625.59 

10 "Газоснабдяване-Първомай" АД 343.59 498.39 620.79 
11 "Газоснабдяване-Стара Загора" ООД 321.99 411.99 571.59 

12 "Газоснабдяване-Враца" ЕАД -  
 гр. Мездра 327.99 462.39 591.99 

13 "Газоснабдяване-Разград" АД -  
 гр. Разград 417.99 499.59 602.79 

14 "Газоснабдяване-Разград" АД -  
 гр. Исперих 389.19 523.59 762.39 

15 "Газоснабдяване-Попово" АД 373.59 432.39 590.79 
16 "Плевенгаз" ЕАД - гр. Левски 451.59 482.79 762.39 
17 "Газоснабдяване-Асеновград" ЕАД 380.79 443.19 593.19 
18 "Софиягаз" АД - СОР Банкя 329.19 476.79 722.79 
19 "Софиягаз" АД - общ. Божурище 373.59 488.79 627.99 
20 "Балкангаз- 2000" АД - гр. Ботевград 333.99 367.59 457.59 
21 "Севлиевогаз- 2000" АД - гр. Севлиево 329.19 465.99 491.19 
22 "Примагаз" АД - гр. Варна 343.59 – 343.59 
23 “Газоснабдяване Хасково” АД 371.05 441.49 524.68 
24 "Газоснабдяване-Нови пазар" АД  304.66 472.77 551.53 

 – до 100 000 н. м3/год. 452.32 485.55 – 

 – над 100 000 н. м3/год. – 451.75 – 

 – до 1 000 000 н. м3/год. 330.27 – – 
 

 – над 1 000 000 н. м3/год. 301.41 – – 
 

Забележка: 
*П – промишлени потребители 
**ОА и Т – обществено-административни и търговски потребители 
***Б – битови потребители 
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