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ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 30 (1) Б (IV) И (V) ОТ 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460 

 

 

1. СЪОТНОШЕНИЕ НА ПРИХОДИ ОТ ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРИХОДИ ОТ ЦЕНИ 

ЗА ПРЕНОС  

 

Съотношение на разпределение на необходимите приходи, покривани от цени за 

достъп и от цена за пренос извън приходите от технологична компонента и от 

компонента за покриване на наложени задължения към обществото на цената за 

пренос, утвърдени от КЕВР  с решение № НГП-1/01.08.2017г., на основание член 18, 

ал. 1, т. 7 от Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ 

през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 

 

o 90%, покривани от цената за достъп; 

o 10%, покривани от цената за пренос. 

 

 

2. СЪОТНОШЕНИЕ ВХОД-ИЗХОД - СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРИХОДИТЕ ОТ 

ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП НА ВХОДНИ ТОЧКИ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА И 

ПРИХОДИТЕ ОТ ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ НА 

ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА 

 

Съотношение за разпределение на необходимите приходи, покривани от цените за 

достъп по входни и изходни точки/зони, утвърдени от КЕВР  с решение № НГП-

1/01.08.2017г., на основание член 18, ал. 1, т. 6 от Методиката за определяне на цени 

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

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

 

o 50% от необходимите приходи, разпределени за покриване от цени за достъп, да 

бъдат покривани от входните точки/зони на газопреносната система; 

o 50% от необходимите приходи, разпределени за покриване от цени за достъп, да 

бъдат покривани от изходните точки/зони на газопреносната система.  
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3. СЪОТНОШЕНИЕ НА ПРИХОДИ ОТ ЦЕНИ ЗА ПРЕНОС ОТ ВХОДНИ ТОЧКИ НА 

ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА И ПРИХОДИ  ОТ ЦЕНИ ЗА ПРЕНОС НА 

ИЗХОДНИ ТОЧКИ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА. 

 

Съгласно член 18, ал. 1, т. 6 от Методиката за определяне на цени за достъп и пренос 

на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

приходите от общата компонента на цената за пренос и приходите от технологичната 

компонента на цената се разделят в съотношение 50%/50% от входни и изходни точки 

на газопреносната система. 

Приходите от компонентата на цената за пренос за покриване на задължения към 

обществото се събират на 100% от изходни точки на газопреносната система към 

клиенти на природен газ на територията на страната. 
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