ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШЕНИЕ
№ БП-02
от 15.02.2010 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 15.02.2010 г., като разгледа доклад с вх. № ЕДк-50/01.02.2010 г. относно подадено заявление с вх. № E-15-38-10/10.12.2009 г. от
„Промишлено газоснабдяване” ООД за одобряване на бизнес план за газификация на
територията на община Сливен за периода 2009 - 2013 г. и събраните данни от
проведеното на 09.02.2010 г. открито заседание, установи следното:
„Промишлено газоснабдяване” ООД е
подало заявление с вх. № E-15-3810/10.12.2009 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община
Сливен. Заявителят е притежател на лицензия №Л-215-08/11.12.2006 г. за дейността
„разпределение на природен газ” и лицензия №Л-287-12/08.12.2008 г. за дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сливен за
периода 2009 – 2013 г.
Бизнес планът на „Промишлено газоснабдяване” ООД е структуриран в съответствие
с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката, включващ маркетингови проучвания, производствена програма,
инвестиционна 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,
прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на
ценообразуващите елементи, екологични аспекти и определяне на области за повишаване
на ефективността.
Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и
икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на
съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2009 -2013
година.
Бизнес планът е изготвен на базата на осъществено маркетингово проучване на
потенциалните потребители и състоянието на енергийния пазар на територията на община
Сливен. Събрани са първоначални данни за територията на общината, като са използвани
проучвания, анкети и анализи. Проучванията са направени със съдействието на
общинските служби за изясняване на необходимите изходни данни, условия и
характеристики на общината, свързани с нейното развитие и потреблението на горива в
промишления, обществено-административния и търговски, и битов сектор. Резултатите от
осъщественото проучване обхващат няколко аспекта:
- очаквано потребление на природен газ;
- потенциални потребители по групи и подгрупи;
- климатична прогноза;
- енергийна прогноза и предпоставки за замяна на настоящата горивна база с
природен газ;
- градоустройствено развитие.
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На територията на община Сливен е направена класификация на потребителските
групи и сегментация на пазара. Представените данни за прогнозното потребление на
промишления, обществено-административния и търговски сектор са според направените
анкети, а тези за битовия сектор са получени чрез представителна извадка от анкетни
карти на определен брой потенциални битови консуматори и статистическите данни за
градоустройственото и демографско състояние на общината. Проучена е нагласата на
битовите потребители за преминаване към природен газ. Изграден е профил на
потреблението на приведен битов потребител (домакинство) при отчитане на
климатичните особености на региона и състоянието на жилищния фонд. Извършен е
анализ на съществуващото градоустройствено състояние и плановете за бъдещо
градоустройствено развитие. Потенциалните потребители от стопанския сектор са
посетени от специалисти, като за всеки потребител са уточнени количеството и видът на
горивата, използвани през последните години, мощността и максимални часови разход на
съществуващите енергийни системи. Проучено е мнението на ръководния персонал за
бъдещото енергопотребление и перспективата за преминаване към природен газ. На базата
на тази информация са определени максималния часов разход и годишната консумация на
природен газ за всеки стопански потребител. При определяне на прогнозните параметри е
взето предвид развитието и икономически потенциал на региона.
Производствена програма
Към края на 2008 г. към ГРМ собственост на дружеството са присъединени 48 броя
потребители, в т.ч. 33 промишлени, 10 обществено-административни и търговски, и 5
битови потребители с обща годишна консумация 15 433 хнм.3/ г. В края на петгодишния
прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на
община Сливен достига 21 961 хнм.3/ г., реализирана от 3 193 броя потребители.
Прогнозната консумация на природен газ е следната:
Групи потребители

Мярка

2008 г. базова

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Промишлени

хнм.3/ г.

ОА и Търговски
Битови

15 221

15 224

15 427

15 990

16 360

16 683

3

208

459

699

1 022

1 408

1 856

3

4

64

351

1 033

2 108

3 422

15 433

15 747

16 477

18 045

19 876

21 961

хнм. / г.
хнм. / г.

ОБЩО:

Според дружеството се очаква най-висок темп на нарастване на потреблението за
петгодишния период на бизнес плана да бъде реализиран от битовия сектор, следван от
обществено-административния и търговския сектор. В промишления сектор е
прогнозирана по-ниска степен на нарастване на потреблението, тъй като в по-голямата си
част той вече е снабден с природен газ.
Потенциалните видове потребители и техния брой, са както следва::
Групи потребители
( с натрупване)
Промишлени
ОА и Търговски
Битови
ОБЩО:

Мярка
брой
брой
брой

2008 г. базова
33
10
5
48

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

35
22
90
147

41
30
430
501

49
48
1 096
1 193

59
65
2 023
2 147

68
83
3 042
3 193

Включването на всеки отделен потребител към газоразпределителната мрежа на
дружеството ще се извършва след обстоен анализ на неговите потребности от енергия с
цел повишаване на общата ефективност на притежаваната от него енергийна система.
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Инвестиционна програма
Към началото на 2009 г. дружеството има изградена газоразпределителна мрежа на
територията на Община Сливен с дължина 38 812 л.м. с прилежащите съоръжения на
обща стойност 2 720 хил. лв., като през периода на бизнес плана е планирано разширяване
и уплътняване на газоразпределителната мрежа на територията на гр. Сливен, както и
първоначално снабдяване с природен газ на потребителите на територията на гр. Кермен.
Към края на разглежданият период се очаква газоразпределителната мрежа да бъде с
дължина над 112 300 м. от които над 108 200 м. в гр. Сливен и над 4 100 м. в гр. Кермен.
За първоначалната фаза на газификация на гр. Кермен 2011 – 2013 г. е предвидено
изграждане на газоразпределителна мрежа, свързваща основни промишлени и обществено
административни обекти на територията на града, захранвана от терминал за сгъстен
природен газ (СПГ), която в последствие с появата на нови потребители ще се разшири и
уплътни. След натрупване на достатъчна консумация и доказване на икономическа
целесъобразност, поетапно ще се изгради необходимото отклонение от газопреносната
мрежа и премине към конвенционален способ на захранване. Това се предвижда да се
извърши в периода 2014- 2018 г.
Според дружеството при доказване на технико-икономическа целесъобразност за
други населени места на територията на община Сливен също може да бъде приложена
схемата за газификация със СПГ.
Етапи на реализация на проекта
Проектирането на ГРМ за периода се предвижда да се извършва чрез възлагане на
подизпълнители. През годините дружеството възлага дейностите по проектирането на
ГРМ и съоръженията към нея на различни доказали се проектантски компании „БИ ЕНД
ДИ” ЕООД, гр. Сливен , ЕТ „Юка-Терм- Събка Койчева”, гр. Сливен, „Доместикгаз” ООД
и др. Строителството на ГРМ се предвижда да се извършва чрез възлагане от
„Промишлено газоснабдяване” ООД на подизпълнители, притежаващи съответната
строителна категория. В своята дългогодишна практика дружеството работи с доказали се
строителни фирми: „Доместикгаз” ООД, „Памуков” ООД, „Булгейт” ЕООД,
„Топлоинженеринг” ЕООД, както и други фирми, които имат издадени удостоверения от
Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи втора категория, в които
попада и строителството на ГРМ.
Оперирането, управлението, поддържането и експлоатацията на ГРМ ще се
осъществява от „Промишлено газоснабдяване” ООД със свои специалисти и други, наети
чрез възлагане на базата на сключени договори.
График за изпълнение на строителството
• 2009 г. – изграждане на разпределителните газопроводи в кв. „Сините камъни” и
кв. „Руски”, стартиране на газификация на кварталите „Клуцохор”, „Вилна зона”,
„Слънчев бряг” и централната градска част юг. Изграждане на разпределителен
газопровод от „Биндер” АД до Автоцентър Пежо;
• 2010 г. – уплътняване на построената мрежа в кварталите „Клуцохор”, „Вилна
зона”, „Слънчев бряг” и централната градска част юг. Изграждане на газопроводи по ул.
„Хаджи Димитър” до централната градска част, по ул. „Габрово”, „Тракия” и бул. „6-ти
Септември”. Разширяване на ГРМ в промишлената зона на града;
• 2011 г. – начало на газификацията в кварталите „Българка”, „Ново село”,
„Република” и „Кольо Фичето” в гр. Сливен. Изграждане на газопроводи по ул.
„Скобелев” и ул. „Великокняжевска”. Уплътняване на мрежата във вече газифицираните
зони. Стартиране на газификацията на гр. Кермен, изграждане на станция за
декомпресиране на СПГ и на разпределителна мрежа с дължина от 1 420 м.
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• 2012 г. – уплътняване на ГРМ в гр. Сливен, свързване на кв. Речица и изграждане
на ГРМ. За гр. Кермен продължава изграждането на основната ГРМ.
• 2013 г. – изграждане на връзките с ГРМ и газифициране на кварталите „Даме
Груев” и „Комлука” и уплътняване на ГРМ. В гр. Кермен уплътняване на ГРМ.
Прогнозни инвестиции на територията на община Сливен
Инвестиционната програма на „Промишлено газоснабдяване” ООД включва
разширяване и уплътняване на ГРМ на територията на гр. Сливен и проекта за
газификация на гр. Кермен по технологията „Виртуален газопровод”. Планираните
инвестиции за периода 2009 -2013 г. на територията на община Сливен са в размер на
7 686 хил. лв., разпределени в следните направления:
- разпределителни газопроводи и отклонения до потребителите – 6 174 хил. лв.;
- системни съоръжения – 122 хил. лв.;
- съоръжения стопански потребители – 372 хил. лв.;
- съоръжения битови потребители – 911 хил. лв.;
- други активи – 107 хил. лв.
В инвестиционната програма за периода на бизнес плана се предвижда изграждането
на 73 545 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите и съоръжения на обща
стойност 7 579 хил. лв.
Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой
съоръжения по години, са следните:
Дължина на ГРМ и
брой съоръжения
Линейна част и
отклонения
Системни
съоръжения
Промишлени и ОА
съоръжения
Битови
съоръжения

Години
Мярка

2008базова

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

метър

38 812

16 231

12 240

17 741

13 527

13 806

73 545

брой

3

1

1

брой

43

14

14

26

27

27

108

брой

5

85

340

666

927

1 019

3 037
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Прогнозни инвестиции за периода на бизнес плана:
Години
Инвестиции
Мярка

2008базова

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

Линейна част

хил. лв.

2 720

1 420

1 175

1 553

1 028

997

6 173

Системни
съоръжения

хил. лв.

113

50

72

Промишлени и ОА
съоръжения

хил. лв.

96

42

52

88

96

94

372

хил. лв.

2

26

102

200

278

306

912

хил. лв.

2 931

1 488

1 329

1 891

1 474

1 397

7 579*

Битови
съоръжения
ОБЩО
ИНВЕСТИЦИИ

122

* не са включени дълготрайни материални и нематериални активи, спомагащи изпълнението на дейности
по лицензиите като превозни средства, софтуер и т.н. в размер на 107 хил. лв.
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Предвидените инвестиции в други дълготрайни активи (превозни средства,
нематериални активи, други материални активи) са необходими за извършването на
лицензионните дейности и са предвидени така, че да покрият изискванията на
разрастващата се дейност (увеличаващата се дължина на ГРМ, брой потребители и други).
Основно разходите за инвестиции са разходите за материали, за външни услуги в т.ч.
разходи за проектиране , положен труд и внесени осигуровки върху възнагражденията на
работниците, наети през периода на инвестицията.
Разходите за материали включват състава си разходи за покупка на тръби, арматура,
оборудване и др. Разходите за СМР – извършване на гамаконтрол, изпитания за якост и
плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж,
транспорт и др.
Други разходи – включват всички държавни и общински такси и разходите за
строителен и технически надзор.
Структурата на инвестиционните разходи по елементи, е с дялове: за проектиране
7.14%, за материали 27.32%, СМР 62.16% и за други разходи 3.38%.
Ремонтна програма
Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно
и безаварийно функциониране на газоразпределителните мрежи, с цел надеждно
снабдяване на потребителите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за
опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на
гражданите. В ремонтната програма на „Промишлено газоснабдяване” ООД са включени
периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и
елементи, проверка на измервателна и регулираща арматура и аварийни ремонти.
Предвижда се основната дейност по поддържането и ремонтите да се изпълнява, както от
собствена, така и от външна специализирана организация. Разгледани са дейностите,
извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на: газопроводите от
ГРМ, планови и аварийни ремонти, системата за катодна защита, съоръженията и
инсталациите, разходомерните системи, аварийна готовност и газова безопасност, работа с
потребители.
Социална програма
Основните цели на социалната програма на „Промишлено газоснабдяване” ООД се
свеждат до създаване на условия за поддържане на добър жизнен стандарт на работниците
и служителите, което да доведе до повишаване заинтересоваността на персонала към поголяма ефективност на бизнеса. Основната цел на дружеството е удовлетворяване на
социално-битовите потребности и интереси на персонала. Социалната програма, насочена
към служителите на дружеството предвижда осигуряване на социално-битовите и
културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч. осигуряване на
средства за храна, отдих и туризъм; спорт; медицинско обслужване на служителите;
подпомагане на персонала при настъпване на значими събития; подпомагане на
служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност, допълнително
доброволно пенсионно и здравно осигуряване; застраховка „Живот” и др.
Според дружеството газификацията на община Сливен ще подобри жизнения
комфорт и ще създаде редица предимства на населението, живеещо на територията на
общината, изразяващи се в следните аспекти:
• социален аспект- откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и
управлението на газоразпределителната система; обучение и квалификация на
потенциални местни трудови ресурси, елиминиране на злоупотребите с гориво,
нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени
места, подобряване на условията на живот и условията на труд; създаване на възможности
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за преструктуриране и подобряване на общинския бюджет, повишаване на комфорта на
живот в общината.
• екологичен аспект- подобряване на качеството на атмосферния въздух,
подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания,
причинени от замърсяването на въздуха.
Прогнозна структура и обем на разходите
Структурата и обемът на разходите по години са прогнозирани съгласно Наредбата
за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за образуване на
цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с
природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества
чрез метода „Горна граница на цени”. Разходите за дейностите пренос на природен газ
през газоразпределителните мрежи и снабдяване с природен газ от краен снабдител са
формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му, като в
прогнозните стойности на разходите не е отчетена инфлация.
Основните фактори, даващи отражение върху прогнозните стойности на разходите
са:
• Отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа;
• Дължина на линейната част;
• Брой потребители по групи потребители;
• Продажби на природен газ по групи потребители;
• Персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната
мрежа и обслужване на потребителите.
Разходите за дейността „разпределение на природен газ: са разделени като разходи
за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените
количества природен газ.
Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разделени
като условно постоянни разходи, независещи от доставените количества природен газ и
разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.
Във връзка с осъществяването на снабдяване с природен газ на райони в състава на
община Сливен, отдалечени от преносната мрежа е разработена схема за снабдяване със
СПГ по технологията „Виртуален газопровод”. При тази технология е предвидено
дейностите по компресиране и транспортиране на СПГ да се възлагат на външни фирми.
Тези дейности пораждат допълнителни разходи към дейността снабдяване, които са в
пряка връзка с доставените количества СПГ.
Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране
За финансиране на инвестиционната програма дружеството предвижда да използва
собствен и привлечен капитал и реинвестирани парични средства. Собственият капитал,
предвиден за финансиране е в размер на 6 400 хил. лв., акумулиран от вноски на
съдружниците в дружеството, като трябва да се отбележи, че това изменение (увеличение)
на собствения капитал не е отразено в прогнозният счетоводен баланс на дружеството.
Предвиденият привлечен капитал е в размер на 3 860 хил. лв. Дружеството е посочило
като източник на финансиране натрупаната печалба и амортизации за периода 2009 – 2013
г., които се предвижда да бъдат в общ размер 3 821 хил.лв.
С решение № Р–083/07.07.2008 г. ДКЕВР разрешава учредяването на залог от
„Промишлено газоснабдяване” ООД за получаване на кредит от „ОББ” АД. През 2009 г.
дружеството е подписало договор с ТБ „Инвестбанк” АД и усвоява дългосрочен кредит в
размер на 4 600 хил. евро. Лихвеният процент е променлив и се изчислява в размер на 3
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мес. EURIBOR плюс надбавка 8,7%, но не по- малко 9,9% на годишна база. Срокът на
кредита е 7,5 години.
Кредитът е със следното преднацначение:
- 2 100 хил. евро за рефинансиране на съществуващ дългосрочен заем към „ОББ” АД;
- 1 050 хил. евро за плащане на задължения към „Булгаргаз” ЕАД по коцесионен
договор;
- 1 050 хил. евро за инвестиционни разходи по изграждане и поддържане на
газоразпределителна мрежа;
- 400 хил. евро – овердрафт;
За обезпечаване на кредита е заложено цялото търговско дружество „Промишлено
газоснабдяване” ООД;
През 2013 г. дружеството предвижда усвояването на друг инвестиционен кредит в
размер на 1 030 хил. лв. със срок на погасяване 10 години и лихвен процент 9% на
годишна база.
Очаквано финансово състояние на дружеството за периода на бизнес плана
За установяване на съществуващите финансови възможности на “Промишлено
газоснабдяване” ООД, са разгледани Годишните финансови отчети на дружеството за
2006 г. - 2008 г. От представените одитирани годишни финансови отчети е видно, че за
2006 г. и 2007 г. дружеството регистрира положителен финансов резултат съответно 421
хил. лв. и 368 хил. лв., а за 2008 г. реализира загуба в размер на 3 723 хил. лв. Представени
са обобщени прогнозни баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен
поток за периода на бизнес плана.
Показателят рентабилност на приходите от продажби е отрицателен за първите две
години от разглежданият период, в резултат на регистрираната загуба. За следващите три
години показателят е положителен с нарастващи стойности от 4,87% за 2011 г. до 18,99%
за 2013 г., което показва, че дружеството предвижда да реализира доходност от дейността
си през втората половина на периода на бизнес плана.
Приходите за периода на бизнес плана включват единствено приходи от
лицензионните дейности. Относителното тегло на приходите от продажба на природен газ
в общите приходи на дружеството за периода на бизнес плана е 97% (51 744 хил.лв.), а на
приходите от присъединяване е 3% (1 469 хил.лв.).
Ефективността на нетните приходи от продажба на 100 лв. общи разходи на
“Промишлено газоснабдяване” ООД достига средна стойност за целия период от 102,35
лева приход на 100 лева общи разходи. Нивата на показателя се подобряват през периода
2011 – 2013 г., като отчитат очакваното по- ефективно управление на приходите спрямо
общите разходите от дейността. Приходите са формирани на база прогнозни количества
природен газ и прогнозни цени на дружеството предложени за утвърждаване от ДКЕВР за
регулаторния период.
“Промишлено газоснабдяване” ООД прогнозира приходите от дейността за първата
година от бизнес плана да се повишат повече от два пъти спрямо отчетените през 2008 г.
Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходите за снабдяване, които
имат постоянен характер спрямо продажбите на природен газ са прогнозирани да
нарастват за периода, като общите разходи за дейността на дружеството на 100 лв. общ
приход достигат средна стойност за периода на бизнес плана 97,97 лв.
Показателят обща ликвидност е намаляващ за периода на бизнес плана, което
показва, че е възможно дружеството да изпитва затруднения при обслужването на
краткосрочните си задължения.
За първите две години от периода на бизнес плана “Промишлено газоснабдяване”
ООД прогнозира да регистрира загуба, която е следствие от ниския темп на увеличение на
приходите спрямо изпреварващия темп на разходите. Нарастването на разходите на
дружеството е пряко следствие от нарасналите задължения на дружеството към
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финансови институции. В резултат на подобряването на финансовите показателите през
периода 2011 – 2013 г. дружеството прогнозира да реализира печалба, която нараства от
288 хил. лв. за 2011 г. до 1 108 хил.лв. за 2013 г.
От всичко гореизложено е видно, че за периода на бизнес плана дружеството очаква
да реализира амбициозната инвестиционна програма, чието финансиране е свързано с
нарастващи финансови задължения. Това предопределя очакваното финансово състояние
за дейностите по лицензиите на „Промишлено газоснабдяване” ООД за петгодишния
период на бизнес плана като напрегнато от гледна точка на структурата на финансиране
на дейностите.
Прогноза за цените на предоставяните услуги
Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и за
снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи потребители са
образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ и
Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през
газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при
регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени”.
Прогнозните цени са образувани въз основа на инвестиционната и производствена
програма и на прогнозните разходи за лицензираните дейности за петгодишен регулаторен
период, обхващащ годините 2009 -2013 г.
Прогнозните цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на
„Промишлено газоснабдяване” ООД- гр. Сливен са образувани на базата на присъщите
разходи за съответните групи и подгрупи потребители съгласно Наредбата за регулиране
цените на природния газ. Те са единни за разглеждания период на бизнес плана.
За групите на промишлените и обществено-административните и търговските
потребители са образувани подгрупи според максималния часови разход на присъединяван
потребител. Всички цени за присъединяване са изчислени на база присъединен
потребител.
Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на
ценообразуващите елементи
Според дружеството прогнозните цени за пренос на природния газ по
газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи
и подгрупи потребители, образувани по метода „Горна граница на цени” в съответствие с
Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР предполагат
изменение на ценовите равнища по време на регулаторния период.
Прилагането на метода за образуване на началните цени и тяхната годишна
актуализация съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията
на ДКЕВР дава възможност за „изглаждане” на цените в рамките на регулаторния период,
като се осигурява събиране на необходимите приходи на дружеството за периода.
Отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите и възможността за
прилагане на по-ниски от утвърдените пределни цени за разпределение и снабдяване с
природен газ „Промишлено газоснабдяване” ООД, гр. Сливен заявява, че ще прилага
ефективна ценова стратегия в следните аспекти:
• поддържане на конкурентни нива на цените на природния газ спрямо цените на
алтернативните енергоносители;
• равномерно и плавно изменение на цените при необходимост, породена от
промяната на някои от ценообразуващите елементи;
• избягване на чести и значителни изменения на цените;
• поддържане на устойчиви равнища на цените за по-продължителен период от
време.
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Екологични аспекти
Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка:
• природния газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са
предимствата на природния газ относно замърсяването спрямо другите горива;
• въздействие върху здравето на хората и социално-икономическите условия;
• въздействие върху елементите на околната среда- води, почви, растителен и
животински свят и ландшафта.
Определяне на области за повишаване на ефективността
В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на
ефективността:
В производството:
• повишаване на производителността на труда, мотивацията и квалификацията на
персонала;
• подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и
технологии;
• рационализиране на снабдителния процес;
• прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и
проектиране;
• ефективна организация на сервизната дейност;
• планиране и ръководство на експлоатационния процес- годишно/сезонно/дневно.
В строителството:
• стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните
стандарти;
• прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и
проектиране;
• използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за
оптимално й използване.
В маркетинга на услугата:
• изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition);
• монтиране на електронни разходомери, позволяващи авансовото заплащане на
природния газ с цел намаляване на риска от несъбираеми вземания;
• изграждане на Billing System;
• изграждане на центрове за работа с потребителите;
• квалифициран персонал;
• внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите;
• атрактивни рекламни кампании.
Във връзка с горното, може да бъде направен извода, че при оптимално
изпълнение на заложените инвестиционна и производствена програми дружеството
ще подобри финансово-икономическите си показатели за дейностите си по
лицензиите за разпределение и снабдяване с природен газ.

На проведеното открито заседание за разглеждане на доклада за бизнес плана с
дружеството е обсъден въпросът за финансовите му резултати за 2009 г., свързано и с
изпълнението на инвестиционната програма, както и с предвиденото й финансиране с
привлечен капитал. Дружеството посочи, че отрицателните финансови резултати са
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свързани с предприетото мащабно строителство. Част от финансовите загуби на
дружеството се дължат и на несходство в измерванията на количествата природен газ
между доставчика и дружеството, които не се прехвърлят към крайните потребители.
Представителят на дружеството обоснова очакванията си за присъединяване на нови
битови потребители.
Предвид гореизложеното,
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява на „Промишлено
газоснабдяване” ООД бизнес план за периода 2009 - 2013 г., приложение към
лицензия №Л-215-08/11.12.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и
лицензия №Л-287-12/08.12.2008 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен
снабдител” за територията на община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред
Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/А. Семерджиев/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/Е. Савева/
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