„ГАЗТРЕЙД СЛИВЕН” ЕООД

Във връзка с чл.33 от Наредба № 2 от 19 март 2013 г за регулиране на цените на
природния газ, изготвеното от „Газтрейд Сливен“ЕООД, публикува предложение за
утвърждаване на цени за разпределение и снабдяване с природен газ от краен
снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа собственост на
дружеството за периода 2014-2018 г.

1. Пределни цени за дейността разпределение на природен газ
Група на небитовите клиенти:
-

Небитови клиенти с равномерно потребление






с годишна консумация до 20 000 куб.м включително - 157.45лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 20 000 куб.м до 50 000куб.м включително
147.13лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 50 000 куб.м до 100 000 куб.м включително
133.19лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 100 000 куб.м до 200 000 куб.м включително
125,38лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 200 000 куб.м до 500 000 куб.м включително
106,74лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 500 000 куб.м до 1 000 000куб.м включително
80,70лв./1000 куб.м.
с годишна консумация над 1 000 000 куб.м – 58,65 лв./1000 куб.м.

-

Небитови клиенти с неравномерно потребление




с годишна консумация до 5 000 куб.м включително - 221,80лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 5 000 куб.м до 20 000 куб.м включително – 200,22
лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 20 000 куб.м до 50 000 куб.м включително –
192,55лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 50 000 куб.м до 100 000 куб.м включително –
176.26лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 100 000 куб.м до 200 000 куб.м включително –
153,02лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 200 000 куб.м до 500 000 куб.м включително –
144,98лв./1000 куб.м.
с годишна консумация от 500 000 куб.м до 1 000 000куб.м включително –
139,21лв./1000 куб.м.
с годишна консумация над 1 000 000 куб.м – 132,74 лв./1000 куб.м.













Група на битовите клиенти– 203,27лв./1000 куб.м.

п.код 8800,гр. Сливен, ул.”Хаджи Димитър”№ 41, офис312,
тел.044/662481;622276,факс:044/662481, email:gastrade_sliven@abv.bg

–
–
–
–
–
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2.Пределни цени за дейността снабдяване с природен газот краен снабдител
2.1. Пределни цени за снабдяване с природен газ при изградена връзка с
газопреносната мрежа
Група на небитовите клиенти:
-

Небитови клиенти с равномерно потребление – 8,76лв./1000 куб.м.
Небитови клиенти с неравномерно потребление – 12,95лв./1000 куб.м.
Група на битовите клиенти – 42,11лв./1000 куб.м.

2.2. Пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване съссгъстен
природен газ
Група на небитовите клиенти:
-

Небитови клиенти с равномерно потребление – 291,72лв./1000 куб.м.
Небитови клиенти с неравномерно потребление – 295,91лв./1000 куб.м.
Група на битовите клиенти – 325,07лв./1000 куб.м.
3. Цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители:
Група на небитовите клиенти:







с максимален часов разход до 25 куб.м/ч включително - 1533лв.
с максимален часов разход от 25 куб.м/ч до 70 куб.м/ч включително - 1739лв.
с максимален часов разход от 70 куб.м/ч до 400 куб.м/ч включително - 2162лв.
с максимален часов разход от 400 куб.м/ч до 1000 куб.м/ч включително 3178лв.
с максимален часов разход над 1 000 куб.м/ч – 3771 лв.
Група на битовите клиенти – 392 лв.
Забележки:
Цените са без включен ДДС.
Цените за присъединяване се отнасят за присъединен клиент
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