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ЗАПОВЕД 

№ Ц-11/02.11.2020г. 
 

На основание Решениe № Ц-38/01.11.2020г. на КЕВР и  

Решение № 792 по Протокол № 33 от заседание на Общински съвет-Елин Пелин, проведено на 30.01.2018г. 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Следните цени за продажба на природен газ по групи потребители в сила от 01.11.2020г.: 

1. Битови потребители - крайна цена 45.08 лв./MWh без вкл. ДДС и акциз, в т.ч: 

- доставна цена на „Булгаргаз“ ЕАД – 28.21 лв./MWh 

- цена за разпределение – 11.37 лв./MWh 

- цена за снабдяване – 1.65 лв./ MWh 

- цена за пренос през газопреносната мрежа на „Булгартраснгаз“ ЕАД – 0.65 лв./MWh 

- цена за достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД – 3.20 лв./ MWh 

2. Обществено-административни и търговски потребители - крайна цена 44.43 лв./MWh.без вкл. ДДС и 

акциз, в т.ч: 

- доставна цена на „Булгаргаз“ ЕАД – 28.21 лв./MWh 

- цена за разпределение – 11.84 лв./MWh 

- цена за снабдяване – 0.53 лв./ MWh 

- цена за пренос през газопреносната мрежа на „Булгартраснгаз“ ЕАД – 0.65 лв./MWh 

- цена за достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД – 3.20 лв./ MWh 

3. Промишлени потребители : 

3.1. Със заявена годишна консумация на природен газ до 500 хил.н.м.3  - крайна цена 42.35 лв./MWh без вкл. 

ДДС и акциз, в т.ч: 

- доставна цена на „Булгаргаз“ ЕАД – 28.21 лв./MWh 

- цена за разпределение – 9.95 лв./MWh 

- цена за снабдяване – 0.34 лв./ MWh 

- цена за пренос през газопреносната мрежа на „Булгартраснгаз“ ЕАД – 0.65 лв./MWh 

- цена за достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД – 3.20 лв./ MWh 

3.2. Със заявена годишна консумация на природен газ над 500  хил.н.м.3  - крайна цена  39.98 лв./MWh без вкл. 

ДДС и акциз, в т.ч.: 

- доставна цена на „Булгаргаз“ ЕАД – 28.21 лв./MWh 

- цена за разпределение – 7.58 лв./MWh 

- цена за снабдяване – 0.34 лв./ MWh 

- цена за пренос през газопреносната мрежа на „Булгартраснгаз“ ЕАД – 0.65 лв./MWh 

- цена за достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД – 3.20 лв./ MWh 
 

Забележки: 

1. Посочените цени са без включен акциз и ДДС и са в лева за MWh. 

2. Доставна цена на „Булгаргаз“ ЕАД, определена с решение Ц-38/01.11.2020г. на КЕВР е 28.21лв./ MWh без акциз и ДДС. 

3. Цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД се определят по реда на Методиката за 

определяне на цени за достъп и пренос на природен газ, утвърдена и приета от КЕВР. 

 

 

 

 

Управител “Газо-енергийно  
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