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“Овергаз Мрежи” АД  обявява следните цени на природния газ 
за Столична община и община Божурище,  

считано от 1 април 2017 г. 
 

Потребителска група 

Цена за 
разпределение(1) 

Цена за 
снабдяване(1) 

Цена на природен газ 
 за крайни потребители(2) 

лева/1000 м3,      
без ДДС 

лева/1000 м3,   
без ДДС 

лева/1000 м3, 
с ДДС 

лева/МВтч,  
с ДДС 

Стопански потребители(3)     

С равномерно потребление(4)     

 до 50 000 м3/год, вкл. 133.43 8.98 630.48 60.25 
 до 100 000 м3/год, вкл. 127.05 8.97 622.81 59.51 
 до 200 000 м3/год, вкл. 120.67 8.95 615.13 58.78 
 до 400 000 м3/год, вкл. 114.29 8.91 607.43 58.04 
 до 600 000 м3/год, вкл. 110.56 8.87 602.90 57.61 
 до 800 000 м3/год, вкл. 107.92 8.83 599.69 57.30 
 до 1 000 000 м3/год, вкл. 105.87 8.79 597.18 57.06 
 до 5 000 000 м3/год, вкл. 91.06 8.02 578.48 55.28 
 над 5 000 000 м3/год. 84.68 8.02 570.83 54.55 
С неравномерно потребление(5)       
 до 5 000 м3/год, вкл. 245.56 - 754.26 72.07 
 до 50 000 м3/год, вкл. 218.95 8.98 733.10 70.05 
 до 100 000 м3/год, вкл. 210.37 8.97 722.80 69.07 
 до 200 000 м3/год, вкл. 201.79 8.95 712.48 68.08 
 до 400 000 м3/год, вкл. 193.21 8.91 702.13 67.09 
 до 600 000 м3/год, вкл. 188.20 8.87 696.07 66.51 
 до 800 000 м3/год, вкл. 184.63 8.83 691.74 66.10 
     до 1 000 000 м3/год, вкл. 181.87 8.79 688.38 65.78 
 над 1 000 000 м3/год. 161.95 8.02 663.55 63.41 
Метанстанции       
      до 400 000 м3/год, вкл. 106.67 8.91 598.28 57.17 
      до 1 000 000 м3/год, вкл. 96.01 8.79 585.35 55.93 
      над 1 000 000 м3/год. 77.30 8.02 561.97 53.70 
Обекти на „Топлофикация София” 
АД(6) 12.71 - 474.84 45.37 

Забележка: 

(1) Цените за крайни потребители включват цена за разпределение, цена за снабдяване и цена на природния газ, с 
изключение на крайната цена за неравномерните стопански потребители до 5 000 м3, в която не е включена цена 
за снабдяване. Цената за снабдяване за неравномерните потребители до 5 000 м3 е в размер на 2,81 лева/месец 
без ДДС. 
В цените за крайни потребители не е включен акциза върху природния газ в размер на: 

 - 0.60 лева/ГДж за отопление за стопански нужди; 
 - 0.85 лева/ГДж за моторно гориво. 

С ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс, съгласно който акцизната ставка за природния газ от 0.85 лева/ГДж ще се прилага до постановяване на акт 
от Европейската комисия за несъответствие с правилата в областта на държавните помощи под формата на намалена 
акцизна ставка за природен газ, използван като моторно гориво. Ако такъв акт бъде постановен, от датата на 
постановяването му акцизната ставка се повишава до 5,10 лева/ГДж. 
Стойността на акциза се изчислява в зависимост от предназначението и калоричността на природния газ. 

(2) Цените за стопанските потребители се прилагат в зависимост от годишната консумация и месечения фактор на 
натоварване съгласно Приложение II R към Договор за продажба на природен газ. 

(3) С равномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на натоварване ФН50%. 

(4) С неравномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на натоварване ФН<50%.  
 Месечният фактор на натоварване се определя по Приложение II R както следва: 

 ФН= 
Qг

Qмаксх12 х100, където 

 Qг – годишна консумация в хил. м3 

 Qмакс – максимална месечна консумация в хил. м3 

(5)     Цените за обекти на „Топлофикация София” АД се прилагат за обектите: ВОЦ „Хаджи Димитър”, ВОЦ „Сухата река” 
ВОЦ „Левски Г”. 


