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ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.  30 (1)(Б)(III) НА РЕГЛАМЕНТ 460/2017 Г.  

 

1. ВИДОВЕ АКТИВИ, ВКЛЮЧЕНИ В РЕГУЛАТОРНАТА БАЗА НА АКТИВИТЕ 

Видове активи 
Амортизационен 

срок 
Амортизацион
на квота /%/ 

Средна 
балансова 
стойност за 

регулаторния 
период /хил. 

лв./ 

Газопроводи  35 2,86% 1 035 382 

Съоръжения 15 6,67% 113 448 

Компресорно оборудване 15 6,67% 172 510 

Кабелни мрежи 15 6,67% 42 996 

Компютърна и 
комуникационна техника 

5 20,00% 16 099 

Сгради и конструкции 25 4,00% 76 861 

Земи Неаморт. 0,00% 7 218 

Буферен газ (лайнпек) 
амортизируем 

60 1,67% 877 

Буферен газ (лайнпек) 
неамортизируем 

Неаморт. 0,00% 10 948 

Други дълготрайни 
материални активи (ДМА) 

5 20,00% 37 053 

Дълготрайни нематериални 
активи (ДНА) 

7 14,29% 5 619 

 

При определяне на базата за възвръщаемост от балансовата стойност на активите, 

обслужващи дейността по пренос е извадена балансовата стойност на групата активи, 

придобити за сметка на финансиране, включително и придобити за сметка на такса 

присъединяване.  
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2. НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА 

Параметър Стойност 

Среднопретеглена норма на възвращаемост на капитала преди 

данъчно облагане за регулаторния период (2017 – 2019) 

8.14% 

Среднопретеглена норма на възвращаемост на капитала след 

данъчно облагане за регулаторния период  (2017 – 2019) 

7.33% 

Съотношение на собствения към привлечения капитал за 

регулаторния период 

100%/0% 

Корпоративен данък 10% 

 

Среднопретеглената цена на капитала е нормата на възвръщаемост на привлечения и 

на собствения капитал, претеглена според дела на всеки от тези източници на 

финансиране. Нормата на възвръщаемост на капитала се определя като реална норма 

преди данъчно облагане. За оценка на цената на собствения капитал, е използван 

„Модел за оценка на капиталови активи“ (МОКА).  

 

3. РАЗМЕР НА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ  

Прогнозен размер на разходите по член 7, ал. 1 на Методика за определяне на цени за 

достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Параметър Стойност 

Контролируеми оперативни  разходи 150 756 хил. лв. 

Директно прехвърляеми разходи 17 237 хил. лв. 

▪ Директно прехвърляеми общи разходи 6 481 хил. лв. 

▪ Директно прехвърляеми разходи, формиращи 

технологичната компонента 

7 320 хил. лв. 

 

▪ Директно прехвърляеми разходи, формиращи 

компонентата на цената за пренос до национални 

изходни точки/зони, покриващи наложени задължения 

към обществото 

3 436 хил. лв. 

 

 

https://www.bulgartransgaz.bg/download/index/file/ZmlsZXMvbGVnaXNsYXRpb24vZmlsZS9maWxlLTQxLTItNDk0MS5wZGY%3D/lang/bg
https://www.bulgartransgaz.bg/download/index/file/ZmlsZXMvbGVnaXNsYXRpb24vZmlsZS9maWxlLTQxLTItNDk0MS5wZGY%3D/lang/bg
https://www.bulgartransgaz.bg/download/index/file/ZmlsZXMvbGVnaXNsYXRpb24vZmlsZS9maWxlLTQxLTItNDk0MS5wZGY%3D/lang/bg
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4. КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

 

Коефициента за подобряване на ефективността се прилага върху средната стойност на 

контролируемите оперативни разходи за регулаторния период. 

 

Параметър Стойност 

Коефициент за подобряване на ефективността 0.6% 

 

 

5. ИНФЛАЦИОННИ ИНДЕКСИ 

 

Параметър Стойност 

Отчетена средногодишна инфлация за първата година от 

регулаторния период  

2.8% 

Прогнозна средногодишна инфлация за втората година 

от регулаторния период  

1.8% 

 


