ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
№Ц–
от ………2016 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:
Утвърждава, считано от ….. 2016 г. на „Костинбродгаз“ ООД цени за пренос
на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава
природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени
за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община
Костинброд с продължителност на регулаторния период от 2016 г. до 2020 г.
включително, както следва:
I.
мрежа:
1.
2.
-

Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната
За промишлени клиенти:
до
20 хил. нм³
от
20 хил. нм3 до 200 хил. нм3
от
200 хил. нм3до 1 000 хил. нм3
над 1 000 хил. нм³
метанстанции

107.32 лв./1000 нм³ (11.53 лв./MWh);
90.57 лв./1000 нм³ ( 9.73 лв./MWh);
77.34 лв./1000 нм³ ( 8.31 лв./MWh);
67.52 лв./1000 нм³ ( 7.26 лв./MWh);
74.57 лв./1000 нм³ ( 8.01 лв./MWh).

За обществено-административни и търговски клиенти:
до
5 хил. нм³
204.25 лв./1000 нм³ (21.95 лв./MWh);
3
3
от
5 хил. нм до 20 хил. нм
188.38 лв./1000 нм³ (20.25 лв./MWh);
от
20 хил. нм3 до 100 хил. нм3
148.66 лв./1000 нм³ (15.98 лв./MWh);
над 100 хил. нм³
111.72 лв./1000 нм³ (12.01 лв./MWh).

3. За битови клиенти

204.58 лв./1000 нм³ (21.99 лв./MWh).

4. Ценообразуващите елементи на цените за пренос на природен газ, както
следва:
Необходими годишни приходи – за 2016 г. – 806 хил. лв.; за 2017 г. – 865 хил.
лв.; за 2018 г. – 901 хил. лв.; за 2019 г. – 940 хил. лв.; за 2020 г. – 982 хил. лв.;

Количества природен газ – за 2016 г. – 9 288 хил. нм³/г.; за 2017 г. – 10 020 хил.
нм³/г.; за 2018 г. – 10 219 хил. нм³/г.; за 2019 г. – 10 476 хил. нм³/г.; за 2020 г. – 10 827
хил. нм³/г.;
Норма на възвръщаемост на капитала – 10%.
II. Цени (без ДДС), по които продава природен газ на клиенти,
присъединени към газоразпределителната мрежа:
1. За промишлени клиенти – 284.67 лв./1000 нм³ (30.60 лв./MWh);
2. За обществено-административни и търговски клиенти – 286.75 лв./1000
нм³ (30.82 лв./MWh);
3. За битови клиенти – 298.36 лв./1000 нм³ (32.07 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
съответното тримесечие на годината) – 281.08 лв./1000 нм3 (30.21 лв./MWh);
4.2. Цени за снабдяване с природен газ:
4.2.1. За промишлени клиенти – 3.59 лв./1000 нм³ (0.39 лв./MWh);
4.2.2 За обществено-административни и търговски клиенти – 5.67 лв./1000
нм³ (0.61 лв./MWh);
4.2.3. За битови клиенти – 17.28 лв./1000 нм³ (1.86 лв./MWh).
5. Ценообразуващите елементи на цените по т. 4.2. са, както следва:
Необходими годишни приходи – за 2016 г. – 44 хил. лв.; за 2017 г. – 49 хил. лв.;
за 2018 г. – 50 хил. лв.; за 2019 г. –51 хил. лв.; за 2020 г. –54 хил. лв.;
Количества природен газ – за 2016 г. – 9 288 хил. нм³/г.; за 2017 г. – 10 020 хил.
нм³/г.; за 2018 г. – 10 219 хил. нм³/г.; за 2019 г. – 10 476 хил. нм³/г.; за 2020 г. – 10 827
хил. нм³/г.;
Норма на възвръщаемост на капитала – 10%.
III. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа
за територията на община Костинброд, както следва:
1. За промишлени клиенти:
- до 2 999 999 нм3
2 505 лв./клиент;
- над 3 000 000 нм3
3 495 лв./клиент;
2. За обществено-административни и търговски клиенти 1 665 лв./клиент;
3. За битови клиенти
575 лв./клиент.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в
14 (четиринадесет) дневен срок.
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