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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  И4-Л-209 

от  01.08.2011 г. 

 

   ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание на 01.08.2011 г., след преглед на приложените 

документи  по преписка № 34/2011 г., образувана по заявление с вх. №Е-ЗЛР-И-

32/11.05.2011 г., подадено от „Ситигаз България” АД за изменение и допълнение на 

издадените лицензии за извършване на дейностите „разпределение на природен 

газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия 

„Тракия” чрез присъединяване на общините Павел баня и Гурково към тази 

територия,  доклад вх. № Е- Дк-379/18.07.2011 г. и събраните данни от проведеното 

на 26.07.2011 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Преписка №34/2011 г. е образувана по заявление от „Ситигаз България” АД с вх. 

№Е-ЗЛР-И-32/11.05.2011 г. за изменение и допълнение на лицензии № Л-209-

08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12/27.04.2009 

г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на 

регион Тракия, като териториите на общините Павел баня и Гурково бъдат 

присъединени към обособената територия на регион Тракия. „Ситигаз България” АД е 

поискало изменение/допълнение на лицензиите за дейностите разпределение и 

снабдяване с природен газ от краен снабдител на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 43, 

ал. 10 от Закона за енергетиката. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензията може да бъде изменена с решение на 

комисията по искане на лицензианта, като съгласно чл. 61, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът 

подава писмено заявление и прилага доказателства за обстоятелствата, които 

представляват основание за исканото изменение и/или допълнение.  

Разпоредбата на чл. 43, ал. 8 от ЗЕ предвижда, че в случай на заявен интерес за 

газоснабдяване на дадена територия, която е извън Описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, тя се 

обособява като самостоятелна територия за разпределение на природен газ. Лицензии 

за разпределение на природен газ, както и за снабдяване с природен газ от краен 

снабдител за тази територия, се издават без конкурс на заинтересования инвеститор при 

условията на раздел І, глава ІV от ЗЕ и по реда на Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката след съгласуване със съответната община.  

В конкретния случай, на териториите на общините Павел баня и Гурково ще се 

извърши строителство на нов обект, който след изграждането, ще се присъедини към 

вече изградената ГРМ на обособена територия „Тракия”, за която територия има 

издадени и действащи лицензии и същите са предмет на заявеното искане за 

изменение/допълнение. Когато, съгласно чл.39, ал.3 от ЗЕ за извършване на някоя от 

дейностите по ал. 1 на същия член се издава лицензия преди да е изграден енергийния 

обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа условията за изграждане 

на този обект и срок за започване на лицензионната дейност. В случая намира 

приложение Раздел ІІ от НЛДЕ „Издаване на лицензии без провеждане на конкурс 

преди изграждане на енергийния обект”. Законовите изискванията за издаване и 
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изменение на лицензии без провеждане на конкурс по чл. 43, ал. 8 и ал. 10 от ЗЕ са 

регламентирани в чл.22а от НЛДЕ. Подаденото заявление съдържа документите и 

данните по чл.19, ал.2 от НЛДЕ. 

На основание чл. 19, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 1 от НЛДЕ „Ситигаз България” АД e 

представило удостоверение № 20110421121739/21.04.2011 г. на Агенция по 

вписванията - гр. София. Заявителят е регистриран като акционерно дружество със 

седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична 1360, област София, ул. 

„Адам Мицкевич” №4, единен идентификационен код 131285259. 

Предметът на дейност е: „пренос, разпределение и продажба на природен газ”. 

„Ситигаз България” АД се управлява от съвет на директорите в състав Микаела 

Дионджи, Бруно Тани, Бруно Ерати, Джузепе Агостини, Рипа Франческо и Александър 

Кожухаров. Представител на дружеството е Бруно Тани. Председател на съвета на 

директорите е Александър Кожухаров. Дружеството е с капитал 60 000 000 лева, 

разпределен в 60 000 000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. 

Акционери в „Ситигаз България” АД са „Дружества Газ Римини” АД и „Симест” АД. 

„Дружества Газ Римини” АД  притежава 90,22% от капитала и 54 132 600 обикновени 

поименни акции, „Симест” АД - 9,78% от капитала и 5 867 400 обикновени поименни 

акции. Приложен е препис – извлечение от акционерната книга на „Ситигаз България” 

АД. 

Със заявление с вх. №Е-ЗЛР-И-32/11.05.2011 г. от „Ситигаз България” АД 

дружеството е направило искане за изменение и допълнение на лицензии № Л-209-

08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12/27.04.2009 

г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на 

регион Тракия, като териториите на общините Павел баня и Гурково бъдат 

присъединени към територията на обособена територия „Тракия”. Дружеството ще 

продължи да осъществява дейностите по издадените лицензии описани по–горе, но 

териториите на общините Павел баня и Гурково, които са извън определените в чл.4, 

ал.2, т.6 от ЗЕ и утвърден от Министерски съвет опис ще се присъединят, към 

обособена територия за разпределение на природен газ на обособена територия 

„Тракия”, с което заявителят е изпълнил изискванията на чл. 19, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ. 

На основание чл. 19, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, заявлението съдържа описание на 

обекта (обектите), чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, с основните 

технически параметри на бъдещия енергиен обект. Изграждането на енергийния обект-

Газоразпределителна мрежа в общините Павел баня и Гурково ще започне през 2012 г. 

и ще приключи през 2014 г.  

На основание чл. 19, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ, е представен бизнес план с утвърден 

подробен график със срокове на строителството на енергийния обект, обвързан с 

инвестициите по години и предложение и обосновка на срок за осъществяване на 

дейността (срок на лицензията). „Ситигаз България” АД е представило подробна карта 

на заявената за изменение територия на обособена територия „Тракия”. 

На основание чл. 19, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, заявлението съдържа данни за 

притежаваните от „Ситигаз България” АД лицензии, както следва: 

„Ситигаз България” АД е титуляр на лицензии № Л-209-08/03.10.2006 г. за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12/03.10.2006 г. 

за извършване на дейността „обществено снабдяване с природен газ” /прекратена с 

Решение на ДКЕВР № И2-Л-209 от 27.04.2009 г., като със същото Решение е издадена 

Лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за извършване на дейността „снабдяване  с 

природен газ от краен снабдител”/ за територията на регион Тракия. С решение № ИЗ-

Л-209/25.05.2009 г. на ДКЕВР към територията на регион Тракия е присъединена 
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територията на община Кърджали. С решение № ИЗ-Л-209/29.03.2010 г. на ДКЕВР към 

територията на регион Тракия е присъединена територията на община Велинград. 

С решение № Р-137/06.06.2011 г. на ДКЕВР са издадени на „Ситигаз България” 

АД лицензия № Л-358-08/06.06.2011 г. за извършване на дейността „разпределение на 

природен газ” и лицензия № Л-358-12/06.06.2011 г. за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра. 

Към заявлението на основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ „Ситигаз България” АД 

е представило копие от удостоверението за данъчна регистрация от 28.06.2005 г. 

издадено от Министерство на финансите – Главно управление на данъчната 

администрация и копие от регистрация по БУЛСТАТ издадена на 09.01.2007 г. от 

Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията. 

Към заявлението са приложени на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 б. „а”, б. „б” и б. 

„в”от НЛДЕ декларации за това, че: „Ситигаз България” АД не е в производство по 

несъстоятелност; на „Ситигаз България” АД не му е отнемана лицензията за 

разпределение на природен газ, обществено снабдяване с природен газ или снабдяване 

с природен газ от краен снабдител; на „Ситигаз България” АД не му е издаван отказ да 

се издаде лицензия за същата дейност.  

На основание чл. 19, ал. 4, т. 4, т.5 от НЛДЕ са представени годишните 

финансови отчети на „Ситигаз България” АД за последните три години, придружени с 

одиторски доклади и данни за източниците за финансиране на инвестиционния проект 

и бизнес план за газификация на обособена територия „Тракия”и  общините Павел баня 

и Гурково.  

На основание чл. 19, ал. 4, т. 6 от НЛДЕ са представени данни за процентното 

участие на акционерите на „Ситигаз България” АД. 

На основание чл. 19, ал. 4, т. 7 от НЛДЕ, към заявлението са приложени данни за 

опита на собствениците на капитала при извършването на подобна дейност.  

Заявителят „Ситигаз България” АД е представил Решение №468 по протокол 

№38/29.06.2010 от заседание на Общинския съвет - Павел баня, с което се дава съгласие 

за заявяване на искане за газификация на община Павел баня от „Ситигаз България” и 

за присъединяване на Павел баня към обособена територия на регион Тракия. Дава се 

съгласие „Ситигаз България” АД да кандидатства пред ДКЕВР за издаване на лицензии 

за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на община Павел баня. 

Заявителят „Ситигаз България” АД е представил Решение №347 по протокол 

№43/25.11.2010 от заседание на Общинския съвет - Гурково, с което се дава съгласие за 

заявяване на искане за газификация на община Гурково от „Ситигаз България” АД и за 

присъединяване на община Гурково към обособена територия на регион Тракия. Дава 

се съгласие „Ситигаз България” АД да кандидатства пред ДКЕВР за издаване на 

лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на община 

Гурково. 

Към заявлението на „Ситигаз България” АД е представен протокол от проведено 

на 19.01.2011 г. заседание на съвета на директорите „Ситигаз България” АД, на което е 

взето решение дружеството да подаде заявление до ДКЕВР в качеството му на 

лицензиант за осъществяване на дейността разпределение и снабдяване с природен газ 

на обособена територия „Тракия”, за присъединяване на общините Павел баня и 

Гурково.  

След извършена проверка на основание чл. 22б, ал.1, т. 2 от Наредба за 

лицензиране на дейностите в енергетиката се установи, че за територията на общините 

Павел баня и Гурково няма подадено друго заявление за издаване на лицензии за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ” и за дейността „снабдяване 

с природен газ от краен снабдител”. Предвид липсата на подадено друго заявление, 
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което отговаря на изискванията на чл. 22а, ал. 3 от НЛДЕ няма материално-правна 

пречка подаденото заявление да бъде разгледано.  

Предвид факта, че територията, за която се иска изменение/допълнение на 

лицензиите  е извън тази , посочена в описа по чл.4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, както и липсата на 

друго подадено заявление за издаване на лицензии за дейността „разпределение на 

природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

територията на общините Павел баня и Гурково , искането на  „Ситигаз България” АД е 

допустимо. 

На основание чл. 16 от НЛДЕ „Ситигаз България” АД не е подало заявление за 

утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, 

цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към 

газоразпределителната мрежа на територията на общините Павел баня и Гурково. С 

писмо с Вх. №Е-ЗЛР–И–32/11.05.2010 г. „Ситигаз България” АД уведомява ДКЕВР, че 

във връзка с заявеното присъединяване към обособена територия „Тракия” на 

територията на общините Павел баня и Гурково прилага актуализиран бизнес план за 

периода 2009 -2013 г. Дружеството заявява: „поради това че цените, които се получават 

съгласно актуализирания бизнес план са по-високи от действащите цени в момента, не 

желаят тяхното увеличаване и за това не са приложили заявление за промяна на цени, 

като ще се ползват действащите по-ниски цени”. С присъединяването на общините 

Павел баня и Гурково към регион Тракия цените за присъединяване няма да се 

променят. 

„Ситигаз България” АД е внесло в ДКЕВР за одобряване на Проект на общи 

условия на договорите с вх. № Е-15-35-8/16.06.2011 г.  Проектът на общи условия на 

договорите за доставка на природен газ ще бъдат  разгледани от ДКЕВР с отделен 

доклад. 

Съгласно чл.22в от НЛДЕ, когато е подадено заявление за изменение на лицензия 

по чл.11, ал.1, т. 9 и/или т. 17 от НЛДЕ, чрез присъединяване към обособената 

територия за разпределение на природен газ на територия, която е извън определените 

в чл.4, ал.2, т.6 от ЗЕ, комисията проверява наличието на технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура на заявителя 

за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията и по отношение на заявената за присъединяване територия и 

икономическата целесъобразност на исканото изменение на лицензия, като се 

съобразява с принципите по чл.23 ЗЕ и целите на чл.2 ЗЕ. 

Относно данните за опита на „Ситигаз България” АД за извършване на  

дейности за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен 

снабдител, е установено следното: 

„Ситигаз България” АД е дружество, образувано през септември 2004 г., като 100% 

дъщерно дружество на италианското дружество за разпределение и продажба на природен 

газ „Групо Сочета Газ Римини” АД. Фирмата е създадена с цел придобиване на лицензии 

за продажба и разпределение на природен газ в България. След участие и спечелване на 

търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия от страна на „Групо Сочета Газ 

Римини” АД съгласно българската законодателство, лицензия за разпределение на 

природен газ и лицензия за обществено снабдяване с природен газ са издадени на 

българското дружество „Ситигаз България” АД. Лицензионните дейности се извършват в 

28 общини на регион Тракия, които са: Белово, Раковски, Казанлък, Лесичево, Калояново, 

Мъглиж, Септември, Брезово, Николаево, Пловдив, Опан, Братя Даскалови, Родопи, 

Минерални бани, Чирпан, Марица, Гълъбово, Садово,Куклен, Раднево, Симеоновград, 

Перущица, Димитровград, Харманли, Стамболийски, Кричим, Хасково, Съединение, 

Кърджали и Велинград. Лицензиите са издадени за срок от 35 години. 
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Общо за периода от октомври 2006 г. до момента направените инвестиции са в 

размер на 92 млн. лв. в общините на регион Тракия. Според дружеството са построени 

повече от 450 км. газопроводи. В това число са и изградените преносни газопроводи в 

рамките на 200 км., свързващи отдалечени градове като Казанлък, Хасково, Раднево, 

Гълъбово, Кричим с газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД. Осъществено е 

газозахранване, което дава възможност на повече от 800 000 души да използват 

екологично и ефективно гориво. 

Основните дейности, които извършва „Ситигаз България” АД са: финансиране и 

изграждане на газопроводни мрежи, захранващи населени места, до които има подадено 

захранване с природен газ и такива, до които няма изградено такова и което се финансира 

от дружеството; финансиране и изграждане на вътрешноградски разпределителни мрежи 

да всички промишлени, обществено-административни и битови потребители. 

Изграждането на мрежите става чрез фирми за проектиране, строителство и монтаж, 

избрани чрез конкурси и търгове. Контролът се извършва от фирми, лицензирани в 

областта технически и строителен надзор, както и от италианските технически служби на 

фирмата майка. Дейността е контролирана в качествен аспект от въведена система за 

качество ISO 9001:2008 за инвестиционна дейност, разпределение на природен газ и 

търговия с природен газ; изграждане и експлоатация на газопроводи, инсталации и 

съоръжения БДС EN 14001:2005- за екология, OHSAS 18001:2007 – за условията за 

сигурност. 

„Ситигаз България” АД използва и 60 годишния опит в областта на газоснабдяването 

на „Групо Сочета Газ Римини” АД на територията на Италия, която снабдява с природен 

газ повече от 150 000 потребители и е изградила около 2 500 км. газопроводна мрежа. 

Използва се и 23 годишния опит на „Технотерм Инженеринг” ЕООД. 

Община Павел баня заема територия от 518,78 кв. км. и включва 13 населени места с 

административен център гр. Павел баня. В състава на общината влизат следните села: 

Александрово, Асен, Долно Сахране, Горно Сахране, Габарево, Манолово, Осетеново, 

Скобелево, Търничени, Тъжа, Турия и Виден. Територията на община Павел баня граничи 

с тези на общини Казанлък, Карлово, Братя Даскалови и Калофер. 

Община Гурково заема територия от 292 кв. км. и включва 11 населени места. В 

състава на общината влизат освен гр. Гурково и селата Паничерево, Конаре, Пчелиново, 

Златирът, Лява река, Димовци, Брестова, Дворище, Жълтопол, Жерговец. 

Община Гурково е разположена в централна България, между Стара планина и 

Средна гора, в източния крой на Розовата долина. Средната надморска височина е 406 м. 

От цялата територия на общината 70% е горски фонд, 24% - земеделски земи.  

Изграждането на газоразпределителната мрежа на територията на общините Павел 

баня и Гурково ще започне през 2012 г. съгласно представения график на строителството. 

Дружеството е представило е идеен проект за газификация на общините Павел баня и 

Гурково. Представената схема на газоразпределителната мрежа на град Павел баня е в 

мащаб 1:3 500, на която са нанесени газопроводите. Схемата за газификация е заверена от 

кмета на общината. Представена е схема на газоразпределителната мрежа на град Гурково 

в мащаб 1:2 500, на която са нанесени газопроводите, които ще се изграждат с техните 

диаметри и вид на материала. Схемата за газификация е заверена от кмета на общината. 

Приложен е списък и описание на обектите, с които ще се осъществява лицензионната 

дейност на територията на общините Павел баня и Гурково. 

Газоразпределителната мрежа на гр. Павел баня ще се захранва от предвидения за 

изграждане ГРП - Павел баня и ще се изгради с работно налягане 0,5 МРа от тръби с 

висока плътност (РЕ 100; SDR 11). От ГРП тръгва газопровод, който в урбанизираната 

територия се разполага в пътното платно на бул. „Генерал Столетов”, от където навлиза в 
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центъра на града и се разклонява към всички промишлени, обществено-административни 

и битови клиенти, намиращи се в североизточната част на града. 

Газоразпределителната мрежа на гр. Гурково ще се захранва от предвидения за 

изграждане ГРП- Гурково и ще се изгради с работно налягане 0,5 МРа от тръби с 

висока плътност (РЕ 100; SDR 11). От ГРП тръгва газопровод, който минава през 

стопанския двор на „Булментал” ООД и влиза в урбанизираната територия по ул. 

„Младост” и оттам по ул. „Хан Аспарух” и ул. „Княз Александър Батенберг” и влиза в 

центъра на града и се разклонява към всички промишлени, обществено-

административни и битови клиенти, намиращи се предимно в югозападната част на 

града. 

 График на строителството на газоразпределителната мрежа на общини Павел 

баня и Гурково включва следните етапи: 

Първи етап на строителството – 2012 г. 

Община Павел баня 

Първият етап на строителството започва с изграждането на разпределителен 

газопровод от РЕ 100 SDR 11 DN 160 до урбанизираната територия на гр. Павел баня. 

Изграждане на КВ 10 bar и ГРП 10/5 bar. Същевременно с това започва изграждането на 

газоразпределителната мрежа. За целта ще бъдат изградени 3 350 м. ГРМ на стойност 

283 хил. лв. и 29 съоръжения за тяхното присъединяване на стойност 27 хил. лв. 

Община Гурково 

Първият етап на строителството започва с изграждането на разпределителен 

стоманен газопровод с DN 160 от КВ на съществуващия газопровод Калитиново-

Казанлък, собственост на „Ситигаз България” АД. След преминаване на пътя София – 

Бургас, изграждането на газопровода продължава с полиетилен с висока плътност 

РЕ100 SDR11 DN160 до урбанизираната територия на гр. Гурково. Изграждане на КВ 

16 bar и ГРП 16/5 bar. Същевременно с това започва изграждането на 

газоразпределителната мрежа. За целта ще бъдат изградени 3 670 м. ГРМ на стойност 

313 хил. лв. и 30 съоръжения за тяхното присъединяване на стойност 30 хил. лв. 
 

Втори етап на строителството – 2013 г. 

Община Павел баня 

Вторият етап на строителството продължава с разширението на 

газоразпределителната мрежа и захранване на нови клиенти. На този етап се предвижда 

присъединяването на 2 промишлени, 4 обществено-административни и 17 битови 

потребители. За целта ще бъдат изградени 1 100 м. газоразпределителна мрежа на 

стойност 73 хил. лв. и 34 съоръжения за тяхното присъединяване на стойност 27 хил. 

лв. 

Община Гурково 

Вторият етап на строителството продължава с разширението на 

газоразпределителната мрежа и захранване на нови клиенти. На този етап се предвижда 

присъединяването на 2 промишлени, 5 обществено-административни и 23 битови 

потребители. За целта ще бъдат изградени 840 м. газоразпределителна мрежа на 

стойност 56 хил. лв. и 23 съоръжения за тяхното присъединяване на стойност 18 хил. 

лв. 

 

Трети етап на строителството – от 2014 г. 

Третият етап на строителството продължава с разширението на 

газоразпределителната мрежа и захранване на нови клиенти (предимно битови), които 

ще бъдат включени в бизнес плана за следващия регулаторен период. 
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Дружеството е представило доказателства, че са спазени нормативните 

изисквания за техническа експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръжения. 

Представена е подробна информация за: принципите на формиране на газовата мрежа; 

класификация и основни технически характеристики на газовите системи; проектиране 

на нови мрежи; строителство на газопроводни мрежи; инструкции за монтаж и 

експлоатация на газопроводните мрежи на територията на „Ситигаз България” АД. 

Приложени са план за организация и провеждане на огневи работи на действащ 

разпределителен газопровод, правилник по Наредба №12 от 10.06.2004 г., списък на 

телефонните номера за връзка с ведомства, имащи отношение към експлоатацията на 

ГРМ. Приложен е план за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

при бедствия, аварии и катастрофи в газоразпределителната мрежа на „Ситигаз 

България” АД. Представени са планове за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно и възстановителни работи:  при възникване на земетресение на територията 

на дружеството;  при авария на територията на дружеството;  при пожар, взрив, утечка 

на газ по ГРМ на територията на дружеството;  при умишлено вредителство по ГРМ на 

територията на дружеството; при радиоактивно замърсяване след авария в АЕЦ 

„Козлодуй” или трансграничен пренос. 

Заявителят е представил доказателства, че са спазени нормативните изисквания за 

опазване на околната среда. Представена е декларация от Александър Кожухаров, в 

качеството му на Председател на Съвета на директорите на „Ситигаз България” АД, че 

при присъединяването на община Павел баня и община Гурково към газоснабдителен 

район Тракия са изпълнени изискванията на нормативната уредба по околната среда за 

одобряване на проектите. Приложено е Решение №СЗ-54-ПР на РИОСВ–Стара Загора, 

относно инвестиционно предложение за изграждане на разпределителен газопровод от 

гр. Казанлък до гр. Павел баня и газоснабдяване на всички населени места в общини 

Казанлък и Павел баня за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието 

върху околната среда и е решено, че такава не е необходима, тъй като в резултат от 

реализирането на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни 

въздействия върху екологичната мрежа. Приложено е Решение №СЗ-15-ПР/2011 г. на 

РИОСВ–Стара Загора относно инвестиционно предложение за газоснабдяване на 

общини Мъглиж, Николаево и Гурково за преценяване на необходимостта от оценка на 

въздействието върху околната среда и е решено, че такава не е необходима, тъй като 

реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания 

на видове, предмет на опазване в защитени зони. 

 „Ситигаз България” АД  е представило данни за организационната структура на 

заявителя и за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и 

данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, 

подлежаща на лицензиране. Структурата на управление и организация на „Ситигаз 

България” АД е следната: 

Дирекция маркетинг и продажби – има за цел да определи потреблението на 

потенциалните потребителите в различните градове с цел да се съберат основните 

данни за развитието и големината на мрежата, ценни за процеса на проектиране. След 

изграждане на мрежите това направление отговоря за отношенията с клиентите в 

процеса на покупка и продажба на природен газ; 

Дирекция техническа – осъществява процеса на реализация на мрежите, вкл. 

процеса на проектиране, доставки, строителство, както и техническата експлоатация на 

готовите мрежи съгласно изискванията на българските норми, вкл. отчитане на 

консумациите; 
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Дирекция финансова – извършва финансовото управление, обезпечаване на 

инвестиционната дейност на дружеството, финансово-счетоводната дейност при всички 

процеси на действие на дружеството; 

Диспечерски център на управление– работи в 24 часов режим, оборудван е с 

автоматична система на регистрация на повикванията. Осъществява координация на 

дейността с „Булгартрансгаз” ЕАД и потребителите. Извършва експлоатация и 

оперативен контрол на мрежите за природен газ, действа при аварийни ситуации, 

отстранява аварии при мрежата и при потребителите. 

Осъществяването на дейността на дружеството става чрез: 

- Централен офис в София, в който се намира ръководството на фирмата и от 

който се осъществява стратегическото ръководство; 

- Локален офис в гр. Пловдив за реализиране на дейността по строеж на нови 

газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите 

на общините около гр. Пловдив; 

- Локален офис в гр. Казанлък за реализиране на дейността по строеж на нови 

газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите 

на общините около гр. Казанлък; 

- Локален офис в гр. Хасково за реализиране на дейността по строеж на нови 

газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите 

на общините около гр. Хасково; 

До март 2011 г. „Ситигаз България” АД има открити селищни офиси в градовете, 

в които има изградена мрежа, а именно: гр. Белово, гр. Септември, гр. Чирпан, гр. 

Раковски и гр. Димитровград. В момента се откриват селищен офис в гр. Раднево за 

обслужване на общините Раднево и Гълъбово, а за напред ще има открити във всички 

общини в региона. 

Общият брой на персонала в “Ситигаз България” АД е 24 служители за обособена 

територия „Тракия” – офис София – 9 бр., офис Пловдив- 8 бр., офис- Хасково 5 бр. и 

офис Казанлък – 2 бр. Предстои назначаването на още един брой работник в офис 

Казанлък, предвид разширяването на газоразпределителната мрежа за общините Павел 

баня и Гурково. Служителите, заети с упражняване на лицензионната дейност на 

обособена територия Тракия са с висше икономическо, висше техническо или средно 

техническо образование. Представени са копия от документи за образованието и 

квалификацията на ръководния персонал на „Ситигаз България” АД и квалификацията 

на персонала, зает в упражняването на лицензионната дейност. 

Относно данните за притежаваните от “Ситигаз България” АД материални 

ресурси, включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, дружеството декларира , че 

всеки локален офис е оборудван с до 4 броя компютъра, принтер, скенер, телефонна 

система с интернет връзка, копирен апарат и автомобили- до 3 броя; всеки селищен 

офис ще има: до 2 броя компютъра, принтер, скенер, телефонна система с интернет 

връзка, копирен апарат и автомобили- 1 бр. За осъществяване на дейността, освен 

съществуващите програми на всеки компютър: Microsoft Word, Excel, Offise се 

използват следните специализирани програми:  Конто- за осъществяване на счетоводна 

дейност;  Джада- специфична програма за осъществяване на отчитането, компютърна 

обработка и съставяне на фактури към крайни клиенти;  Autocad. 

Дружеството заявява, че централният диспечерски център се оборудва съгласно 

изискванията с национален телефонен номер и регистър на ресурса на обажданията. 

Сервизните центрове се оборудват съгласно ремонтната програма и техническите 

условия. 
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         Предвид изложеното може да бъде направен извод, че  “Ситигаз България” АД 

притежава организационни възможности, материални и човешки ресурси , както и опит 

за извършване на дейностите  „разпределение на природен газ” и  „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” на  територията на  общините Павел баня и Гурково. 

 
С решение №ИЗ-Л-209/29.03.2010 г.  ДКЕВР е одобрила бизнес план на „Ситигаз 

България” АД за обособена територия Тракия за периода 2009 -2013 г. След анализ на 

представените отчетни данни за 2009 и 2010 г. от дружеството и прогнозните данни за 

изминалите две години от приетия бизнес план за периода 2009 -2013 г. се установи че 

изградената от дружество  мрежа за 2009 г. е 85%, а за 2010 г. – 25%. Изпълнението на 

инвестициите в ГРМ и съоръжения за 2009 г. е 77% и за 2010 г. – 27%. 

 

Сравнение на данните за инвестиции и изградена ГРМ за първите две години от 

приетия бизнес план и отчетните данни за същия период е, както следва:  

Параметър Мярка БП 2009 г. Отчет Изпълнение БП 2010 г. Отчет Изпълнение 

Изградена ГРМ м. 187 316 159 108 85% 220 258 55 864 25% 

Инвестиции в ГРМ и 
съоръжения 

хил. лв. 25 569 19 727 77% 30 605 8 168 27% 

 

Сравнение на данните за броя потребители за първите две години от приетия 

бизнес план и отчетни данни за същия период е , както следва:: 

 

Потребители с натрупване Мярка БП 2009 г. Отчет Изпълнение БП 2010 г. Отчет Изпълнение 

Промишлени бр. 138 82 59% 263 95 36% 

ОА и Т бр. 173 81 47% 402 143 36% 

Битови бр. 4 317 191 4% 9 692 280 3% 

 

Сравнение на данните за прогнозната консумация за първите две години от 

приетия бизнес план и отчетни данни за същия период е, както следва:: 

 

Параметър Мярка БП 2009 г. Отчет Изпълнение БП 2010 г. Отчет Изпълнение 

Промишлени хнм.3/ г. 51 930 29 394 57% 71 412 46 367 65% 

ОА и Т хнм.3/ г. 9 170 3 891 42% 13 714 6 306 46% 

Битови хнм.3/ г. 10 405 225 2% 23 343 341 1% 

 

Към заявлението за изменение на издадените на „Ситигаз България” АД лицензии 

за обособена територия „Тракия” дружеството е представило актуализиран  бизнес 

план за периода 2009 -2013 г. Бизнес планът на „Ситигаз България” АД е съставен в 

съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. Бизнес планът включва: маркетингово проучване;  

инвестиционна програма; производствена програма; ремонтна програма; социална 

програма; прогнозна структура и обем на разходите; прогнозни годишни финансови 

отчети; прогнозната структура на капитала; размер и начин на финансиране; прогноза 

за цените на предоставяните услуги; предложения за равномерно изменение на цените 

при значително изменение на ценообразуващите елементи ; определяне на области за 

повишаване на ефективността. 

Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани 

основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на 

дружеството и очакваното развитие на дейността за периода до 2013 година. 
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 Маркетингово проучване 

Проведено е маркетингово проучване от дружеството на потенциалния 

газоразпределителен пазар в обособена територия „Тракия”. Представен е списък на 

промишлените и обществено-административните потребители от общините Павел баня 

и Гурково с нанесени данни за максимална часова консумация и прогнозно годишно 

потребление.  

 

 Инвестиционна програма 

Съгласно представения актуализиран бизнес план дружеството предвижда 

изграждането на газоразпределителна мрежа в общините - Павел баня и Гурково, в 

резултат на което се увеличава  размера на инвестициите, броя на присъединени към 

мрежата на „Ситигаз България” АД и консумацията на природен газ през регулаторния 

период. 

График на строителство: 

 2009 г. – Белово, Димитровград, Казанлък, Кричим, Лесичево, Марица, 

Перущица, Раднево, Пловдив, Раковски, Родопи, Септември, Стамболийски, 

Съединение, Харманли, Чирпан, Хасково; 

 2010 г. – Белово, Симеоновград, Съединение, Харманли, Кърджали, Велинград, 

Хасково; 

 2011 г. – Братя Даскалови, Брезово, Калояново, Лесичево, Мъглиж, Николаево, 

Перущица, Харманли, Кърджали, Велинград, Хасково; 

 2012 г. – Гълъбово, Минерални бани, Мъглиж, Николаево, Раднево, Родопи, 

Садово, Кърджали Велинград, Хасково, Павел баня и Гурково; 

 2013 г. – Гълъбово, Лесичево, Мъглиж, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, 

Опан, Минерални бани, Павел баня и Гурково. 

 

При изготвянето на строителната програма са взети предвид следните фактори: 

 наличие на съществуващи отклонения до общинските центрове, собственост на 

преносното предприятие или на потребители, директно присъединени към 

„Булгартрансгаз” ЕАД; 

 наличие на големи промишлени потребители, които да осигурят приходи 

равномерно през цялата година. 

 

Общата стойност на инвестиционната програма за общините Павел баня и 

Гурково, предвидена за периода 2012 – 2013 г. е в размер на 827 хил. лв. и включва 

изграждането на: 

 Разпределителни газопроводи линейна част – 4 450 м. на обща стойност 

356 в община Павел баня и 4 510 м. на обща стойност 369 хил. лв. в община 

Гурково; 

 Съоръжения на отклоненията на всички видове потребители – 63 бр. на 

обща стойност 54 хил. лв. в общ. Павел баня и 53 бр. на обща стойност 48 

хил. лв. в общ. Гурково. 

Общо за петгодишния период на бизнес плана „Ситигаз България” АД предвижда 

изграждането на територията на газоразпределителен регион Тракия 776 412 м. 

газоразпределителни мрежи и принадлежащите съоръжения. Ще се изградят 

газоразпределителна мрежа -215 500 м. в общините от региона, в т.ч. 2 030 м. в община 

Павел баня и 2 430 м. в община Гурково и 560 912 м. газопроводни отклонения до 

общините от системата на „Булгартрансгаз” ЕАД, в т. ч. 2 420 в община Павел баня и 

2 080 в община Гурково. 
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Стойността на инвестициите за периода на бизнес плана са 102 884 хил. лв. От тях 

101 930 хил. лв. за дейността „Разпределение” и 954 хил. лв. за дейността „Снабдяване 

с природен газ”. 

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане 

газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години в обособена територия 

Тракия, вкл. Павел баня и Гурково са, както следва: 

 

Параметър Мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. ОБЩО: 

Дейност "Разпределение на природен газ" 

Инвестиции в ГРМ 
хил. лв. 20 740 27 507 19 527 10 921 6 755 85 449 

м. 187 316 220 258 171 156 117 897 79 785 776 412 

Инвестиции в съоръжения 
хил. лв. 4 829 3 098 2 538 1 752 115 12 332 

бр. 250 115 91 127 110 693 

Инвестиции в други ДМА:   2 409 615 1 125     4 149 

Дейност "Снабдяване с природен газ" 

Инвестиции в други ДМА: хил. лв. 168 186 200 200 200 954 

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: хил. лв. 28 146 31 406 23 390 12 873 7 070 102 884 

 

В приетия бизнес план 2009 – 2013 г. за обособена територия „Тракия” 

предвидените инвестиции са в размер на 102 057 хил. лв. 

В актуализирания бизнес план 2009 – 2013 г. за обособена територия „Тракия” с 

включени общини Павел баня и Гурково предвидените инвестиции са в размер на 102 

884 хил. лв. Разликата в инвестициите е в размер на 827 хил. лв. точно толкова, колкото 

са предвидените за общините Павел баня и Гурково. 

 

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой 

съоръжения по години за община Павел баня са: 

 

Параметър Мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. ОБЩО: 

Инвестиции в ГРМ 
хил. лв.       283 73 356 

м.       3 350 1 100 4 450 

Инвестиции в съоръжения 
хил. лв.       27 27 54 

бр.       29 34 63 

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: хил. лв.       310 100 410 

 

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой 

съоръжения по години за община Гурково са: 

 

Параметър Мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. ОБЩО: 

+Инвестиции в ГРМ 
хил. лв.       313 56 369 

м.       3 670 840 4 510 

Инвестиции в съоръжения 
хил. лв.       30 18 48 

бр.       30 23 53 

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: хил. лв.       343 74 417 

 

 

 В стойността на инвестициите не е включено грантово финансиране в размер на 

4 459 хил.лв., които са по програма „Изпълнение на Стратегията в енергийния сектор за 

намаляване на негативните икономически, екологични и социални последици от 
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ранното затваряне на реактори тип ВВЕР-440 на АЕЦ Козлодуй в неядрения сектор”. 

Грантът се отпуска от Международен фонд „Козлодуй” и се администрира от 

Европейската банка за възстановяване и развитие. Дружеството получава 

финансирането на два транша- 2009 г. и 2010 г. Активите, изградени с тези средства, 

обаче не участват в регулаторната база на активите за целите на ценообразуването. 

Общата стойност на проекта на „Ситигаз България” АД за петгодишния период 

възлиза на 107 343 хил. лв., включително и грантовото финансиране. 

 

Производствена програма 

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на 

природен газ за обособена територия Тракия достига 199 021 хнм.
3
/г., реализирана от 

23 941 броя потребители. Обща прогнозна консумация на природен газ за периода на 

бизнес плана възлиза на 726 811 хнм.
3
/г. 

 

Прогнозната консумация на природен газ е :: 

 

Групи потребители  Мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Общо: 

Промишлени хнм.
3
/ г. 51 930 71 412 91 437 111 300 115 069 441 148 

ОА и Търговски хнм.
3
/ г. 9 170 13 714 24 499 29 871 30 481 107 735 

Битови хнм.
3
/ г. 10 405 23 342 37 359 53 351 53 471 177 928 

ОБЩО:   71 505 108 468 153 295 194 522 199 021 726 811 

 

Прогнозна консумация на природен газ в двете нови общини се предвижда да има 

през 2013 г. и са съответно 506 хнм³ за Павел баня и 610 хнм³ за Гурково. 

В приетия бизнес план 2009 – 2013 г. за обособена територия „Тракия” 

прогнозната консумация за 2013 г. е в размер на 197 905 хнм³., а в актуализирания 

бизнес план 2009 – 2013 г. с включени общини Павел баня и Гурково консумацията за 

2013 г. е в размер на 199 021 хнм³. Разликата в прогнозната консумация е в размер на 1 

116 хнм³ точно толкова, колкото е предвидената за общините Павел баня и Гурково. 

 

Прогнозният брой потребители с натрупване през годините на бизнес плана са : 
 

Групи потребители 

с натрупване 
Мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Промишлени брой 138 263 528 540 656 

ОА и Търговски брой 173 402 785 1 045 1 058 

Битови брой 4 317 9 692 15 514 22 157 22 227 

ОБЩО: брой  4 628 10 357 16 827 23 742 23 941 

 

За периода на бизнес плана „Ситигаз България” АД ще присъедини в община 

Павел баня -2 бр. промишлени потребители, 4 бр. обществено-административните 

потребители и 17 бр. битови потребители. 

В община Гурково ще бъдат присъединени 2 бр. промишлени потребители, 5 бр. 

обществено-административните потребители и 23 бр. битови потребители. 

 Ремонтна програма 

Целта на ремонтната програма е да поддържа пълна изправност на 

газоснабдителната система така, че да изпълнява функциите си за качествено и 

количествено снабдяване на потребителите с природен газ и недопускане на аварийни 

ситуации. 
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Посочена е класификация, описание и основни технически характеристики на 

газовите системи. 

Ремонтната програма е създадена на базата на няколко основни фактора: проектните 

и паспортните характеристики на отделните елементи от газопреносната 

система;натоварването на същите като процент от максималното;изискването по 

отношението на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните 

паспорти;статистически данни от профилактиката на основните съоръжения, събрани 

по време на експлоатацията. 

Статистическите данни за анализите се събират от Централно диспечерско 

управление на „Ситигаз България” АД, като цяло за региона. След филтриране на 

информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, 

вероятността за отказ, време на възстановявяне и др. по този начин се подобрява 

структурната надеждност на системата и това влияе върху формирането на ремонтната 

програма и нейното развитие във времето, съобразено с паспортните и проектните 

дейности на системата. 

Посочена е подробно класификацията на ремонтните дейности - текущи ремонти, 

планово-профилактични и основни ремонти. Подробно са описани дейностите, 

извършвани от газоразпределителното предприятие по отношение на преносните, 

междуселищните газопроводи, градските разпределителни мрежи, автоматичните 

газорегулиращи станции и съоръжения, газорегулиращите и замерните пунктове, 

разходомерите, одориращите станции и кранови възли. 

 

Социална програма 

„Ситигаз България” АД предвижда да развива активна социалната програма 

насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-

битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч. 

предоставяне на средства за храна, спорт, отдих, туризъм и бизнес облекло; 

медицинско обслужване на служителите; подпомагане на персонала при настъпване на 

значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна 

възраст) и при необходимост от скъпоструващо лечение; допълнително доброволно 

пенсионно и здравно осигуряване; застраховка. 

Социалната програма на дружеството има за цел: 

 Повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на 

бизнеса; 

 Създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на 

работниците и служителите; 

 Повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за акционерите, 

но и за служителите; 

 Привличане на висококвалифицирани сътрудници. 

„Ситигаз България” АД предвижда газификацията и развитието на дейността на 

дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на 

територията на общините, включени в лицензиите, изразяващи се в следните аспекти:  

 социален - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и 

управлението на газоразпределителната мрежа, обучение и квалификация на 

потенциални местни трудови ресурси, подобряване на условията на труд на 

работниците и служителите, елиминиране на злоупотребите с гориво, нарастване на 

инвестиционната стойност и привлекателност на региона, създаване на условия за 

развитие на туризма, създаване на възможности за преструктуриране и подобряване на 

общинските бюджети, повишаване на комфорта на живот в общините; 



 14 

 екологичен – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на 

санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от 

замърсяването на въздуха и др. 

Според дружеството комплексното газифициране на обособена територия Тракия 

гарантира значителен социален ефект, който се изразява в следното: откриване на нови 

работни места, увеличаване на конкурентността на продукцията на газифицираните 

фирми, подобряване на условията на труд на работниците и служителите, повишаване 

квалификация на определен брой специалисти, намаляване на възможностите за 

злоупотреби и кражби на горива, повишаване на жизнения стандарт, подобряване на 

финансовото състояние на региона в резултата на реализирани икономии от 

използването на по-евтин енергоносител (природен газ) в общинските фирми и 

използването на допълнителните средства за попълване на социалните фондове и за 

развитие на образованието, културата, здравеопазването и др., нарастване на 

инвестиционната привлекателност на региона и развитие на туризма.  

 

 Прогнозна структура и обем на разходите 

Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с 

лицензираната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при 

образуването на цените не са включени финансовите и извънредните разходи, 

разходите за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди. 

Разходите са групирани в две основни групи: условно-постоянни разходи и 

променливи, според връзката им с обемите пренесен природен газ, като са посочени 

поотделно за пренос и снабдяване с природен газ и за присъединяване. 

Разходите са формирани съгласно признатите от ДКЕВР разходи при 

ценообразуването. Те са разделени по дейности: „разпределение” и „снабдяване с 

природен газ”, като във всяка група са посочени условно-постоянните разходи и 

променливите разходи. При тяхното прогнозиране са взети предвид опита на 

компанията в разпределението природен газ, макроикономическите показатели за 

България, данни за икономическото състояние на региона. 

Условно-постоянните разходи са разделени в основни групи по икономически 

елементи, като във всяка група са изброени детайлно всички видове разходи според 

конкретната аналитичност. 

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества 

природен газ и разходните норми на дружеството. 

Разходите на дружеството за присъединяване на потребители към 

газоразпределителната мрежа са формирани в съответствие с Указанията на ДКЕВР. 

 

Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране 

Дружеството е представило преработен бизнес план за територията на регион 

Тракия на база утвърдения вече бизнес план за периода 2009 – 2013 г., коригиран с 

територията на новоприсъединените общини Павел баня и Гурково. Бизнес планът е 

разработен на база на отчетни данни за 2008 г. и стойности за петгодишния регулаторен 

период 2009 – 2013 г., както и на база сега действащите цени за пренос на природен газ 

и снабдяване с природен газ. 

За установяване на финансовото състояние на „Ситигаз България” АД са 

разгледани годишните финансови отчети на дружеството за периода 2008 г. – 2010 г. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че: 

 за 2008 г. дружеството отчита печалба в размер на 1 980 хил. лв.; 

 за 2009 г. неразпределената печалба е 559 хил. лв., а текущия финансов 

резултат е печалба в размер на 372 хил. лв.; 
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 за 2010 г. неразпределената печалба е на стойност 1 541 хил. лв. и е равна 

на текущата печалба. 

За същия период (2008 – 2010 г.) основният капитал на дружеството остава 

непроменен – 60 000 хил. лв., а дълготрайните активи са се увеличили от 52 621 хил. лв. 

за 2008 г. на 75 909 хил. лв. за 2010 г. 

Общата стойност на инвестициите за особена територия Тракия за петгодишния 

период възлиза на 107 343 хил. лв., от които 4 459 хил. лв. са грантово финансиране, 

отпуснато от Международен фонд Козлодуй. Общата стойност на инвестиционната 

програма за общини Павел баня и Гурково, предвидена за периода 2012 – 2013 г. е в 

размер на 827 хил. лв. 

Съгласно представения бизнес план „Ситигаз България” АД ще финансира част от 

инвестиционната си програма с привлечен капитал, който възлиза на 32 150 хил. лева и 

ще се тегли поетапно от първата до третата година включително. Срокът на погасяване 

е 5 години с 2 години гратисен период. Привлеченият капитал ще се осигури от: 

  Банков кредит в размер на 25 млн. лв.; 

 Фирмен заем от Gasrimini, Италия, в размер на 7 млн. лв. 

Собствените средства с които ще се финансират инвестициите, без реинвестирани 

парични потоци, възлизат на 32 000 хил. лв., а реинвестираните парични потоци за 

петгодишния период са 45 000 хил. лв.  

 

Като доказателство за финансиране на инвестиционната си програма „Ситигаз 

България” АД представило копие от решение на ДКЕВР за разрешаване за сключване 

на договор за заем с ЕБВР, който дружеството е подписало на 29.07.2010 г. 

Заемът ще се усвоява поетапно през всяка година от регулаторния период, в 

съответствие с инвестиционната програма на дружеството. Срокът на погасяване е 5 

години с 3 години гратисен период по главницата за всеки транш и лихвен процент в 

размер на 3.8% на годишна база. Размерът на заема, необходим за финансиране на 

ннвестиционните намерения на „Ситигаз” АД за територията на регион Тракия е в 

размер на 25 000 хил. лв. 

Плащанията по лихви започват от първата година върху размера на изтеглената 

сума и се изменят всяка година с изменение на остатъка на кредита. Плащанията по 

главница са разпределени на 36 равни тримесечни вноски, с начало първата дата за 

плащане на лихвата по съответния транш след третата година. 

Лихвеният процент по кредита е значително по-нисък от лихвите по 

новодоговорени кредити, отпускани от търговските банки на нефинансови институции. 

 

Очаквано финансово състояние на дружеството за периода на бизнес плана 

Представени са обобщени прогнозни баланс, отчет за приходите и разходите и 

отчет за паричните потоци за периода на бизнес плана, които отчитат единствено 

регулираната дейност за територията на регион Тракия. 

Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите и прогнозният паричен 

поток са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, 

посочени в бизнес плана, както и посочените в бизнес плана цени за присъединяване на 

потребители към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството. 

Средната рентабилност на собствения капитал на „Ситигаз България” АД за 

периода на бизнес плана (2009 – 2013 г.) е 20.9%, като нараства от 16,64% за 2009 г. до 

18,43% за 2013 г. Средната рентабилност на активите е 16,4%, като за 2009 г. е 14,89%, 

а за последната година намалява на 14,40%. Средната рентабилност на приходите от 

продажби е 21.9% и е относително стабилна.  
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Средната ефективност на общите разходи е 124,45 или дружеството предвижда 

124,45 лв. приход на 100 лева общи разходи, и е относително постоянна за периода на 

бизнес плана. 

„Ситигаз България” АД предвижда нетната печалба за 2009 г. да е 10 925 хил. лв., 

а за 2013 г. печалбата да възлиза на 28 851 хил. лв., в резултат на което показателите за 

рентабилност и ефективност се подобряват. 

Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва единствено 

приходи от обичайна дейност. Относителното тегло на приходите от продажба на 

природен газ в общите приходи (560 499 хил. лв.) на дружеството за периода на бизнес 

плана е 98,36% (551 352 хил. лв.), а на приходите от присъединяване е 1,64% (9 147 

хил. лв.). 

Периода на събиране на вземанията нараства през периода на бизнес плана и от 19 

дни за 2009 г. достига 30 дни за последната 2013 г., като средната стойност на 

показателя е 25 дни. 

Общата ликвидност на дружеството през 2009 г. е висока - 8,76 и се очаква през 

следващите години да спада и да достигне 4,53 през последната година. Въпреки, че 

общата ликвидност намалява през периода 2009 – 2013 г., високите й стойности са 

показател, че „Ситигаз България” АД няма да има проблеми при обслужване на 

краткосрочните си задължения. Стойностите на показателя обща ликвидност са в 

резултат на значителния размер на паричните средства в безсрочни депозити, които 

дружеството планира да поддържа. 

С писмо с Вх. №Е-ЗЛР–И–32/11.05.2010 г. „Ситигаз България” АД уведомява 

ДКЕВР, че във връзка с заявеното присъединяване към обособена територия „Тракия” 

на територията на общините Павел баня и Гурково прилага актуализиран бизнес план 

за периода 2009 -2013 г. Дружеството заявява: „поради това че цените, които се 

получават съгласно актуализирания бизнес план са по-високи от действащите цени в 

момента, не желаят тяхното увеличаване и за това не са приложили заявление за 

промяна на цени, като ще се ползват действащите по-ниски цени”. 

С присъединяването на общините Павел баня и Гурково към регион Тракия 

цените за присъединяване няма да се променят. 

 

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени 

са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договоря, предлага и 

прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до 

кръстосано субсидиране. На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара 

на енергоносителите, „Ситигаз България” АД заявява, че може да изгражда и прилага 

ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: 

 поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо 

цените на алтернативните енергоносители; 

 избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените 

чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; 

 осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността. 

 

По време на регулаторния период дружеството предвижда да се повишава 

ефективността в следните области: 

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за 

предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на 

качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна 

строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване. 
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В производството: повишаване производителността на труда- квалификация и 

мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; подобряване на 

безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; 

ефективна организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и дневно планиране и 

ръководство на експлоатационния процес. 

В маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност, 

изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни 

разходомери; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на 

разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с 

потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании. 

Съгласно представените финансови прогнози на дружеството се наблюдава 

намерение за оптимално използване на разполагаемите ресурси за развитие на мрежата. 

Присъединяването на териториите на общините Павел баня и Гурково ще даде 

възможност дружеството да развие и разшири дейността си по лицензията, като 

едновременно с това постигне добри финансови резултати. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 43, 

ал. 10 и ал. 11 от Закона за енергетиката , чл.14 във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката  

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1.  Изменя издадените на „Ситигаз България” АД  лицензия № Л-209-

08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия  № Л-209-

12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

територията на регион Тракия, издадени за срок от 35, като към териториалния им 

обхват добавя територията на община Павел баня и територията на община 

Гурково.  

 

2. Одобрява на „Ситигаз България” АД актуализиран  бизнес план за периода 

2009-2013 г. - приложение №  3 от лицензиите по т. 1 и приложение към настоящото 

решение. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              /А. Семерджиев/ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    /Е. Савева/ 


