
 1

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-052 от 17.12.2002 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 17.12.2002 г., след като разгледа доклад за 

утвърждаване на пределни цени на природния газ за І тримесечие на 2003 г., 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 от газоразпределителните предприятия се образуват на тримесечни 
периоди в съответствие с промяната на цената на природния газ на входа на 
газопреносната мрежа. 

С писмо изх. № 15-20-7/03.12.2002 г. ДКЕР е изискала от “Булгаргаз” ЕАД 
необходимата за ценообразуването за І тримесечие на 2003 г. информация. Дружеството е 
представило данни за цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа с писмо 
изх. № 34-01-3261/12.12.2003 г. 

В резултат на изменението на ценообразуващите елементи за І тримесечие на 2003 
г. спрямо тези за ІV тримесечие на 2002 г. цената на входа на газопреносната система се 
повишава от 208.09 лв./1000 н.куб.м на 216.83 лв./1000 н.куб.м. 

“Булгаргаз” ЕАД предлага ДКЕР да постанови решение, с което действащите през 
ІV тримесечие на 2002 г. цени при продажба от газопреносното предприятие да се 
прилагат и през І тримесечие на 2003 г. 

От представения финансов отчет и анализ на финансово-икономическото състояние 
на дружеството към 30.09.2002 г. се налага изводът, че дружеството е подобрило 
финансово-икономическите си показатели спрямо същия период на 2001 г. Финансовото 
състояние на “Булгаргаз” към 30.09.2002 г. ЕАД не дава основание да се смята, че е 
възможно то да се влоши в периода до 31.12.2002 година и дружеството е в състояние да 
финансира намалението на приходите от продажби, поради което ДКЕР намира, че може 
да приеме предложението му. 

Предвид на гореизложеното Държавната комисия за енергийно регулиране 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.) 
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РЕШИ: 
 
1. Пределната цена на природния газ при продажба от преносното предприятие 

на потребители, присъединени към преносната мрежа, утвърдена с т. 1 от 
решение № Ц-038 от 27.09.2002 г. на ДКЕР, да се прилага считано от 
01.01.2003 г. 

 
2. Пределната цена на природния газ при продажба от преносното предприятие 

на потребители, присъединени към разпределителната мрежа, утвърдена с т. 
2 от решение № Ц-038 от 27.09.2002 г. на ДКЕР, да се прилага считано от 
01.01.2003 г. 

 
3. Пределните цени на природния газ при продажба от газоразпределителните 

предприятия, утвърдени с т. 3 от решение № Ц-038 от 27.09.2002 г. на ДКЕР, 
да се прилагат считано от 01.01.2003 г. 
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