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РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ НА УС .........../................... ОТ ПРИСЪСТВЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СЪСТОЯЛО 

СЕ НА ....................... 

 

В съответствие с Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ 

през газопреносната мрежа собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД (Методиката) и 

решение НГП-1/01.08.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

утвърждаване на необходими приходи за регулаторния период 2017-2019 г. и основни 

ценообразуващи елементи Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД взема 

следното РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл.21 от Методиката определя следната тарифна структура на 

цените за достъп и пренос през газопреносната система собственост на 

дружеството: 

1. Цена за достъп със следните капацитетни продукти: 

1.1 Цена за достъп за годишен капацитетен продукт в лв./MWh/ден/година; 

1.2 Цена за достъп за тримесечен капацитетен продукт в 

лв./MWh/ден/тримесечие; 

1.3 Цена за достъп за месечен капацитетен продукт в лв./MWh/ден/месец; 

1.4 Цена за достъп за дневен капацитетен продукт в лв./MWh/ден; 

1.5 Цена за достъп за капацитетен продукт „в рамките на деня“ в 

лв./MWh/ден. 

 

2. Цена за пренос 

2.1 Компонента за пренос лв./MWh; 

2.2 Технологична компонента в лв./MWh; 

2.3 Компонента за покриване на разходи свързани с наложени задължения 

към обществото в лв./MWh. 

 

3. Цена за превишен капацитет.  

 

2. На основание чл.27 от Методиката определя цени за достъп и пренос през 

газопреносната система собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД въз основа на 

утвърдени необходими годишни приходи за календарната 2017 година и 

ценообразуващи параметри определя цени за достъп и пренос през 

газопреносната система собственост на дружеството по входни и изходни 

точки/зони и предоставяни услуги (Приложение 1). 

 

3. Приема проект на Прогнозни цени за достъп и пренос през газопреносната система 

собственост на дружеството по входни и изходни точки/зони и предоставяни 

услуги за календарната 2018 година (Приложение 2). 
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4. Възлага на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД да организира 

публикуването на приетата тарифна структура, определените цени за достъп и 

пренос на природен газ за календарната 2017 година и прогнозните цени за цени 

за достъп и пренос за календарната 2018 година на интернет страницата на 

дружеството. 

 

Приложение 1 - Проект на цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа 

собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за календарната 2017 г. в съответствие с Решение 

№ НГП-1/01.08.2017 на КЕВР 

Приложение 2 - Прогнозни цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа 

собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД  за календарната 2018 г.  в съответствие с 

Решение № НГП-1/01.08.2017 на КЕВР 


