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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 935 96 98, 935 96 13 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ Л-185  

от 14.03.2005 г. 
 

ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 14. 03. 2005 г. и след като 
разгледа преписки № 140 и № 141 от 2004 г., образувани по заявления с вх. № ЗЛР-
Л-82/ 21.12.2004 г. и № ЗЛР-Л-83/ 21.12.2004 г. на “Кнежа газ” ООД, както и 
вследствие направените обсъждания на проведеното на 10. 03. 2005 г. открито 
заседание, прие за установено следното: 
 

“Кнежа газ” ООД е подало заявления с искане за издаване на лицензии за 
извършване на дейностите “разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване 
с природен газ” на територията на община Кнежа на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 8 и 
чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). В § 23 на Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗЕ (ПЗР на ЗЕ) е уредена хипотезата, при която дейностите свързани с 
разпределението на природен газ следва да се отделят организационно по отношение 
на снабдяването с природен газ. До юридическото разделяне на газоразпределителните 
дружества ал. 2 на § 23 въвежда изискването на дружество, на което е издадена 
лицензия за дейността “разпределение на природен газ” да се издаде и лицензия за 
дейността “обществено снабдяване с природен газ” за съответната територия. 
Заявленията по двете преписки за издаване на лицензии на “Кнежа газ” ООД следва да 
се разглеждат от комисията в едно производство, тай като правопораждащите факти са 
взаимосвързани и издаването на лицензия за дейността “разпраделение на природн газ” 
е предпоставка за издаване на лицензия за дейността “общестевно снабдяване с 
природен газ”. 

 
От правна страна 
Заявителят е регистриран като юридическо лице с ограничена отговорност, 

регистрирано по ф.д. № 1678 от 03.02.2002 г. на Плевенския окръжен съд, парт. № 
2036, том, стр. 59/324. Заявителят не е в производство по обявяване в несъстоятелност 
и не е предявен иск за откриване на такова производство срещу него, видно от 
представеното удостоверение за актуално състояние.  

От представеното решение по ф.д. № 1678 е видно, че собственици на дяловете 
на дружеството са Община Кнежа, ЧЗППК “Изгрев” гр. Кнежа и “Таси” ООД  гр. 
Долни Дъбник, като капиталът на дружеството е ...... лв. От представените по 
преписката документи е видно, че е взето е решение за увеличаване на капитала на 
дружеството, което предстои да бъде вписано по фирмената партида на дружеството 
към Плевенския окръжен съд.  

Предметът на дейност на заявителя е “разпределение на природен газ на 
територията на община Кнежа, експлоатиране, ремонт, поддръжка и развиване на 
газоразпределителната мрежа и спомагателните съоръжения към нея с оглед доставка и 
продажба на природен газ на потребителите”.  

Заявителят е представил всички изискуеми декларации съгласно чл. 13, ал. 2, т. 
3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата), относно 
посочените в разпоредбата обстоятелства и факти.   
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Заявителят е подал заявление с искане за издаване на лицензия за дейност 
“разпределение на природен газ” на основание на основание чл. 43, ал. 6, т. 1 от ЗЕ. 
Дружеството отговаря кумулативно на посочените в разпоредбата изисквания.  

Територията, за която “Кнежа газ” ООД е подало заявление е “територията на 
община Кнежа”.  Територията на община Кнежа се намира в Плевенска област и 
включва град Кнежа, с. Бреница, с. Еница, с. Лазарово. Община Кнежа не е включена в 
Описа на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република 
България, за които не е издадена лицензия,  приет с Решение № 791 / 01.10.2004 г. (обн. 
ДВ, бр. 97 от 2004г.). За тази територия няма друго подадено заявление за издаване на 
лицензия за същата дейност. В този смисъл подаденото заявление отговаря на 
изискванията на чл. 43, ал. 6, т. 1 от ЗЕ.  

Срокът, за който кандидатства “Кнежа газ” ООД е 35 години. Заявителят е 
обосновал срока на исканата лицензия с “дългосрочните намерения, свързани с 
разширяване на газоразпределителната мрежа и обхващане на всички потенциални 
консуматори на природен газ на територията на община Кнежа. Инвестициите според 
заявителя могат  да се осъществят за период от около десет години и вложените 
средства ще бъдат значителни, което определя и дългия срок на възстановяването им”. 

Исканият 35 годишен срок от “Кнежа газ” ООД е максимално допустимия по ЗЕ 
и фактът, че лицензията обхваща територията само на една община с около.... 
потенциални потребители, то максималният срок няма да доведе до реализация на 
предимствата на икономия от мащаба. С развитие на газоснабдяването в България 
газоразпределителната мрежа в община Кнежа може да стане част от регионалната 
газоразпределителна мрежа и тогава ще се реализират предимствата на икономия от 
мащаба. Тъй като инвестициите ще се усвояват за десетгодишен период, трябва да се 
даде възможност на дружеството поне още 5 (пет) години да експлоатира 
газоразпределителната мрежа.   

Предвид гореизложеното, срокът на исканата лицензия следва да бъде 15 
(петнадесет) години. 

Съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредбата 
заявителят следва да докаже наличието на вещни права върху енергийния обект, чрез 
който ще извършва дейността. Във връзка с горепосоченото изискване, заявителят в 
срок от 2 (два) месеца следва да представи всички необходими документи, от които да 
е видно, че са спазени всички законови изисквания. След представянето на 
доказателствата за собствеността върху енергийния обект, лицензията за дейността 
“разпределение на природен газ” ще породи своето действие.   

 
От техническа страна  
Данните, представени от дружеството, относно опита му за извършването на 

подобна дейност са въз основа на опита на единия от съдружниците “Таси” ООД гр. 
Долни Дъбник. Фирмата е създадена през 1995 г. и до момента участва в изграждането 
на много газови съоръжения и инсталации.  

Точката на присъединяване на газоразпределителната мрежа на “Кнежа газ” 
ООД е на изхода на ИПГК “Бърдарски геран”.  

Дружеството е представило детайлно разработен План за спасителни и 
аварийно-възстановителни работи на базата на съществуващите наредби за безопасна 
работа на работните места, за безопасна експлоатация на газопроводи, правилник за 
ликвидиране на бедствия и аварии.  

Друг критерий, който ДКЕВР преценява при издаването на лицензия за 
разпределение на природен газ, е наличието на технически възможности, човешки 
ресурси и организационна структура на дружеството за осъществяване на дейността по 
лицензията. В хода на производството се установи, че са представени необходимите 
документи за установяване на управленската и организационна структура на 
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дружеството и са приложени заверени копия от дипломи и свидетелства за 
професионалната квалификация на персонала. 

 
От финансово-икономическа страна  
При проучването на финансово–икономическото състояние на ”Кнежа газ“ 

ООД, се взеха предвид предоставените данни от заявителя.  
Активи  

...... 
Собствен капитал и пасиви 

      ....... 
 Приходи 
      .......  

Разходи 
      ....... 

Коефициентите, свързани  с финансовия резултат и отчитащи ефективността на 
управление на вложените средства в предприятието, са възвръщаемост на собствения 
капитал със стойности .....  и рентабилност на активите със стойности ...... 
 

 Бизнес план 

 Заявителят “Кнежа газ” ООД, към заявленията за издаване на лицензии за 
дейностите “разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване с природен 
газ” е представил за одобрение на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 47, ал. 1 и ал. 
2 от Нардебата бизнес план, който е неразделна част от лицензиите – приложение № 3. 
Бизнес планът е за шестгодишния период 2005-2010 г. и включва: маркетингови 
проучвания;  инвестиционна програма; производствена програма; ремонтна програма; 
прогнозна структура на разходите по години; прогнозна структура на капитала; 
размерите, начинът на финансиране и сроковете на всички планирани инвестиции; 
прогноза за цените на предоставяните услуги през периода на бизнес плана за всеки 
ценови период; предложения за равномерно изменение на цените при значително 
изменение на ценообразуващите елементи; план по качеството.  

С цел определяне на очакваната консумация на природен газ по години и групи 
потребители е използвана следната методика: основна класификация на 
потребителските групи, сегментация на пазара и сегментационни изследвания на 
домакинствата. В резултат е представен прогнозен профил на потреблението на 
природен газ в промишления, обществено-административния и търговски и битовия 
сектори. Приложен е пълен списък на всички потребители от промишления, 
обществено-административния и търговски сектори с нанесени данни за максимална 
часова консумация, прогнозно годишно потребление и година на присъединяване към 
газоразпределителната мрежа.  

Инвестиционната програма от бизнес плана разглежда икономическата среда на 
проекта. Основа за развитие на проекта за газификация на община Кнежа е общият 
устройствен план на града. Интензитетът, плътността на застрояване и 
предназначението на териториите в Общия устройствен план дефинират условията за 
развитие на проекта на “Кнежа газ” ООД и етапите на развитие на процеса на 
газификация. 

От друга страна, инвестиционната програма отразява техническите условия за 
реализация и етапността на развитие на проекта за шестгодишният период, който 
обхваща бизнес плана. Отразени са всички предвидени инвестиции за изграждането на 
газоразпределителни мрежи по години, които включват инвестиции за 
разпределителни газопроводи, системни съоръжения и съоръжения при 
потребителите.  



 
4

 В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на 
природен газ за територията на гр. Кнежа  достига ...... м3/год, реализирана от .... 
потребители. В момента дружеството не извършва дейност и няма присъединени 
потребители. Към настоящия момент дружеството няма сключени договори с 
потребители. Предвижда се такива да бъдат сключени с всички групи потребители. 

Структурата на разходите по години са формирани съгласно Наредба за регулиране 
на цените на природния газ и Указания на ДКЕР за формата и съдържанието на 
информацията, необходима за целите на ценообразуването на природния газ на 
газоразпределителните дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност. 
Приложени са прогнозни годишни финансови отчети за годините на първия регулаторен 
период, които включват прогнозни парични потоци, прогнозни отчети за приходите и 
разходите и прогнозен баланс на “Кнежа-газ” ООД. 

В бизнес плана са основните икономически аспекти, имащи за цел да дадат 
представа за очакваното финансово състояние и развитие на дейността на дружеството, 
заложени в бизнес плана. Оценката на прогнозното финансово състояние е извършена 
на основата на изследването на рентабилността на “Кнежа газ” ООД – резултативен 
икономически показател, свързан със способността на дружеството да генерира доход. 
Избраната форма на финансов анализ дава възможност за комплексна оценка на 
ефективната работа на “Кнежа газ” ООД и за оценка на конкретните фактори, които 
оказват влияние върху промяната на финансовите резултати.  

За целия анализиран период прогнозната рентабилност на активите на 
дружеството е положителна величина, което означава, че предприятието ще генерира 
достатъчно доход от упражняването на дейността си. 

Общата стойност на представената инвестиционна програма за периода 2005 – 
2009 г. е в размер на ...... лв., като инвестиционните разходи постепенно се увеличават 
и достигат най-висока стойност през последната 2009 г. За периода 2005-2009 г. 
“Кнежа газ” ООД планира постоянен темп на едновременно нарастване на приходите 
от продажби и на дълготрайните активи. .  

Дружеството прогнозира намаляване на рентабилността на активите за целия 
анализиран период, като средната рентабилност на активите за разглеждания период е 
..... %.  Направеният анализ на факторите, оказващи влияние върху регистрираното 
намаляване на рентабилността на активите за периода 2005 – 2009 година показва, че 
най-голямо е влиянието на показателя разходи на 100 лева приходи, който се увеличава 
през периода.  

Дружеството прогнозира да започне ефективно дейността си още през първата 
година от периода на лицензията. За периода 2005-2009 г. се наблюдава намаление на 
рентабилността на приходите, т.е. печалбата на 1 лв. приходи от продажби намалява 
изпреварващо спрямо самите приходи от продажби, което е в резултат на намалената 
ефективност на разходите за същия период. Средната рентабилност от продажби за 
разглеждания период е ...... %. 
 Основните източници на финансиране са от реинвестиране на печалбите през 
отчетните периоди на инвестицията, и финансиране от съдружниците на дружеството. 
Общият размер на инвестициите за петгодишния период  възлиза на ..... лв. 

Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа 
и  снабдяване с природен газ и за присъединяване към газоразпределителната мрежа, 
собственост на дружеството, по групи потребители, са образувани в съответствие с 
Наредба за регулиране на цените на природния газ. 

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ 
образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да 
договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условие 
че това не води до кръстосано субсидиране. 
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 Основните цели на газоразпределителното предприятие “Кнежа газ” ООД са 
свързани с непрекъснатото подобряване на качеството на доставките на природен газ 
чрез недискриминационен подход към потребителите. 

В бизнес плана са представени показатели за качеството на доставката на природен 
газ и дейностите за контрол на качеството на услугите.  

Прогнозните стойности на инвестициите са  в границите на средните в сектора. 
Към момента на изготвяне на бизнес плана, дружеството декларира, че няма 
изградена собствена газопреносна мрежа. В началото на 2005 г. “Кнежа газ” ООД 
планира да придобие изграден газопроводен полупръстен, свързващ промишлени 
предприятия в града, което е предпоставка за бързо развитие на дейността, 
получаването на достатъчен размер на приходи от продажби и формиране на печалба 
за годината.  Общата рентабилност на дружеството за целия период на бизнес плана  
намалява спрямо първата година, което е в резултат на прогнозирано намаляване на 
ефективността на разходите на дружеството. Финансирането на цялата 
инвестиционната програма предимно със собствени средства (реинвестиране на 
печалбите от съответните години и ежегодно увеличение на капитала), предполага 
търсене от собствениците на висока възвръщаемост от капитала на дружеството.  
Прогнозираното увеличение на капитала на дружеството за целия период на бизнес 
плана е общо с .....лв. Предложената стратегия на дружеството за развиване на 
дейността му през първите години на дейността е различна от останалите 
лицензирани предприятия в сектора по отношение на финансирането на 
инвестициите, прогнозираното едновременно нарастване на активите и приходите от 
продажби и общата заложена тенденция за намаляване на ефективността от 
дейността. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал за 
газоразпределителните дружества е определена от ДКЕВР и е еднаква за всички  
дружества, които са в процес на активно изграждане на активите си и предложеното 
интензивно финансиране на дейността само със собствени средства без да се използва 
възможността за по-евтин заемен капитал е предпоставка за търсене на начин за 
получаване на по-високи печалби от продажбите по утвърдени от ДКЕВР цени. 
 От изложените по – горе правни, технически и икномически аргументи може да се 
приеме, че “Кнежа газ” ООД отговаря на нормативните изисквания за осъществяване 
на дейността “разпределение на природен газ” на територията на община Кнежа. От 
друга страна разпоредбата на § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗЕ, лицензиите за извършване на 
дейността “обществено снабдяване с природен газ” се издават на 
газоразпределителните дружества. Следователно разпоредбата регламентира 
задължение на ДКЕВР да издаде  на заявителя и лицензия за дейността “обществено 
снабдяване с природен газ”.  
 Представеният бизнес план от “Кнежа газ” ООД следва да се одобри от 
комисията, като неразделна част – приложение № 3 от лицензии за двете дейности по 
разпределение и снабдяване с природен газ. 
 
  Предвид гореизложеното, 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Издава на основание чл. 21, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 43, ал. 6 от 
Закона за енергетиката на “Кнежа газ” ООД, 
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Кнежа, ул. 
“Марин Боев” № 73, данъчен номер 1063509163, БУЛСТАТ 106063695, 



 
6

регистрирано по ф.д. № 1678 от 03.02.2002 г. на Плевенския окръжен съд, парт. 
№ 2036, том, стр. 59/324, 
лицензия № Л-185-08 за дейността “Разпределение на природен газ” на 
територията на община Кнежа за срок от 15 (петнадесет) години. 
 

2. Издава на основание чл. 21, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката и § 
23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката на 
“Кнежа газ” ООД,  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Кнежа, ул. 
“Марин Боев” № 73, данъчен номер 1063509163, БУЛСТАТ 106063695, 
регистрирано по ф.д. № 1678 от 03.02.2002 г. на Плевенския окръжен съд, парт. 
№ 2036, том, стр. 59/324, 
лицензия № Л-185-12 за дейността “Обществено снабдяване с природен газ” 
на територията на община Кнежа за срок от 15 (петнадесет) години. 
 

3. Дава указание на “Кнежа газ” ООД в срок от 2 (два) месеца да представи в 
ДКЕВР всички необходими документи, с които се доказва придобитите вещни 
права върху енергийния обект на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за 
енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката.  

 
4. Лицензиите по т. 1 и т. 2 на настоящото решение, които се издава на “Кнежа 

газ” ООД пораждат своето действие след представяне на доказателствата 
указани в т. 3, а именно че са придобити вещни права върху енергийния обект. 

 
5. Одобрява бизнес план за периода от 2005 г. до 2010 г. на основание чл. 39, ал. 

1, т. 3 от Закона за енергетиката и чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 от 
Нардебата за лицензиране на дейностите в енергетиката, приложение № 3 от 
лицензиите за  дейностите “Разпределение на природен газ” № Л-185-08  и 
“Обществено снабдяване с природен газ” № Л-185-12 на “Кнежа газ” ООД. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 


