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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И1-Л-209 
от 29.11.2006г. 

 
 

 
ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 29.11.2006г., след като разгледа 

доклад на директорите на дирекции “Правна” и “Газоснабдяване” и проведеното 
открито заседание на 17.11.2006г. по адм. преписка № 56/2006г., във връзка с 
подадено заявление с вх. Е-ЗЛР-И-48/ 16.10.2006г. за изменение на лицензията за 
дейносттите “разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване с природен 
газ” на обособената територия на «Тракия» , установи следното: 
 

С решение № ПрЛ-175/30.05.2005г. Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) е прекратила лицензиите на “Газоснабдяване Хасково” АД за 
дейностите “разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване с природен газ” на 
територията на община Хасково. Със същото решение на основание т. ІІІ.5 от Описа на 
новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България (обн. 
ДВ, бр. 97/2004г., изм. и доп. ДВ, бр. 41/2005г., Описа), за които не е издадена лицензия, 
комисията е дала задължително указание на “Ситигаз България” ЕАД, като лице 
определено за титуляр на лицензията за дейностите “разпределение на природен газ” за 
обособената територия “Тракия”, да поиска изменение на тази лицензия в частта по 
приложение № 2 - описание на територията, с оглед включване и територията на община 
Хасково. 

Със заявление с вх. Е-ЗЛР-И-48/16.10.2006г. “Ситигаз България” ЕАД подаде 
заявление за изменение/допълнение на лицензията за “разпределение на природен газ” № 
Л-209-08/03.10.2006г. за територия “Тракия” с искане за присъединяване към територията 
на лицензията и на община Хасково на основание Описа и даденото указание от ДКЕВР. 
Със заповед № Е-3-167/19.10.2006г., на председателя на ДКЕВР беше сформирана работна 
група, да проучи обстоятелствата по преписката и да изготви доклад. Заявителят с с писмо 
№ Е-ЗЛР-И-48/31.10.2006г. отстрани допуснатите нередовности и предостави 
необходимите данни и документи. Въз основа на направеното проучване по преписката се 
установи следното: 

 
От техническа страна  
“Газоснабдяване Хасково” АД, чиито лицензии за дейностите “разпределение на 

природен газ” и “обществено снабдяване с природен газ” бяха прекратени с решение № 
ПрЛ-175/30.05.2005г. е изградило територията на община Хасково газопроводна мрежа и е 
пуснало в експлоатация през 1997г. разпределителни газопроводи с дължина 6291 м и 
отклонения към потребители с дължина 1271 м.  Изградени са били и разпределителни 
газопроводи ІІ етап с дължина 1620 м, но не са въведени в експлоатация. 
Газоразпределителната мрежа е експлоатирана до март 2001г. След тази дата “Булгаргаз” 
ЕАД е преустановил подаването на природен газ за “Газоснабдяване Хасково” АД поради 
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неплатени сметки за потребени количества газ. Съгласно изискванията на “Наредба за 
безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на 
съоръженията  и уредите за природен газ”, за да се възстанови подаването на природен газ 
разпределителните газопроводи следва да се преизпитат на якост и плътност. Сегашното 
техническо състояние на разпределителната мрежа не позволява на този етап нейната 
експлоатация. 
От приложената карта е видно, че към община Хасково се включва град Хасково и 

прилежащите към него селища. Община Хасково граничи с общини: Димитровград, 
Симеоновград, Харманли, Стамболово, Кърджали, Черноочене и Минерални бани. 
“Ситигаз България” ЕАД е разработило инвестиционна програма за газификация на 
община Хасково на базата на маркетингово проучване на потенциалния 
газоразпределителен пазар в общината.  
Представена е схема към графика за изграждане на газоразпределителна мрежа за ниско 

налягане на град Хасково в мащаб 1:5500. На схемата са нанесени проектираните за 
изграждане газопроводи за периода 2007г. - 2010г. като са дадени потенциалните 
промишлени и обществено-административни потребители. 
На друга схема в мащаб 1:5500 е показано развитието на газоразпределителната мрежа на 
град Хасково с нанесени газопроводи с вид на материала и диаметър на тръбите, 
промишлени и обществено административни потребители.  

За осъществяване на лицензионната дейност ще се изгради нов преносен газопровод с 
ф 200 мм , дължина 18,5 км и налягане 5,4 МРа. Преносният газопровод се врязва в 
отклонението от магистралния газопровод за Димитровград километър 36, като преминава 
през землищата на селата Черногорово и Воден. АГРС ще се изгради северозападно от 
града и ще бъде двулинейна  с дебит 2 х 30 000 м³/ч. Изграждането на 
газоразпределителната мрежа е предвидено да се извърши от две разклонения в северна и 
южна посока от газопроводи  полиетилен висока плътност и стоманени тръбопроводи с 
диаметър над 300 мм. Между двата клона е предвидена байпасна връзка. За газификация 
на гр. Хасково ще се изгради разпределителна мрежа с обща дължина 136 225 м. От 
разпределителните газопроводи ще се изградят следните газопроводни отклонения: към 
промишлени потребители – 1 250 м; към обществено-административни потребители – 1 
108 м; към битови потребители – 41 960 м. Газоразпределителната мрежа ще се обслужва 
от 81 бр. кранови възли. Предвидено е изграждане на следните газорегулаторни пунктове 
/ГРП/: промишлени потребители – 100 бр.; обществено-административни потребители – 
108 бр.; битови потребители – 5 994 бр. 

В бизнес плана са посочени намерения за изкупуване към 2011г. на съществуващата в 
момента газоразпределителна мрежа съгласно ЗЕ.  

Предвижда се подаването на природен газ да започне през 2007г. с 12 566 хм³, като 
очакваната годишна консумация през 2010г. ще достигне 30 452 хм³ природен газ.  
Останалите селища на общината ще се газифицират след десетата година. Захранването на 
газоразпределителната система е оразмерено така, че да дава възможност за 
присъединяване на всички промишлени, обществено-административни и 30% от битовите 
потребители, като във времето е предвиден резерв за присъединяване на потребители в 
нови икономически зони в региона. 

Представените документи по заявлението отговарят на изискванията на Наредбата за 
лицензиране дейностите в енергетиката.  

 
От финансово - икономическа страна 
Представеният от дружеството бизнес план за газификация на територията на община 

Хасково е за периода от 2006г. до 2010г. При проучването на пазара в община Хасково 
“Ситигаз България” ЕАД е използвало маркетингови проучвания, които дават информация 
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за енергийния пазар в региона и възможностите за газификация. На базата на тези 
проучвания стратегията на “Ситигаз България” ЕАД за строителство на 
газоразпределителна мрежа в община Хасково през следващите 10 години е насочена 
главно към развитие на пазара за доставка на природен газ към битови потребители, 
обществено-административни и търговски. През първите години на периода се предвижда 
присъединяване на 100 % от промишлените потребители. Консумацията и параметрите на 
потреблението за потребителите от промишления и обществено-административен сектор 
са определени на база на изследване на инсталираните мощности и потреблението на 
алтернативни горива. За потребителите от битовия сектор са приложени статистически 
методи въз основа на броя домакинства и предвидения интензитет на проникване на 
газификацията в сектора. 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 територията на община Хасково 
е общият устройствен план на град Хасково. Инвестиционната програма на “Ситигаз 
България” ЕАД за газификация на община Хасково включва изграждането на 136 225 м 
газоразпределителни мрежи и прилежащите към тях съоръжения на обща стойност 
21 700.5 хил.лв. за периода 2006г. - 2010г. Инвестиционната програма през 2007г. включва 
изграждане на 32 км газоразпределителна мрежа в град Хасково за захранване на 143 
консуматори. 

Отразени са всички предвидени инвестиции за изграждането на газоразпределителни 
мрежи по години, които включват инвестиции за разпределителни газопроводи, системни 
съоръжения и съоръжения при потребителите. В края на петгодишния прогнозен период 
очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Хасково 
достига 30 452 хил. м3/год., реализирана от 5 277 потребители. Сумарната прогнозна 
консумация на природен газ за петгодишния период възлиза на 86 054 хил. м3, която е 
реализирана основно от промишлените потребители. 

Ремонтната програма на “Ситигаз България” ЕАД се обуславя от необходимостта за 
поддържане на газопроводите в нормално оперативно състояние. Към момента е 
изградена значителна част от газоразпределителната мрежа в град Хасково, която ще 
изисква средства за ремонт. 

Прогнозният текущ финансов резултат на “Ситигаз България” ЕАД за първата година 
на бизнес плана е положителен - 781 хил.лв. За периода 2006г.-2010г. показателят е 
непрекъснато нарастваща положителна величина в следствие реализирането на приходите 
от основна дейност. В края на периода увеличението на абсолютната сума на печалбата е 
9,99 пъти спрямо 2006г. За периода на бизнес плана се предвижда непрекъснато 
нарастване на  приходите от продажби и на дълготрайните активи. Към края на 2010г. 
приходите от продажби нарастват 8,80 пъти, а дълготрайните активи - 6,36 пъти спрямо 
2006г. Очакваната годишна консумация на природен газ на територията на град Хасково в 
края на прогнозния период е 30 451 хил. м3/год., реализирана от  5 277 потребители. Към 
края на 2010г. консумацията на природен газ ще нарасне 2,42 пъти, а общия брой на 
потребителите ще се увеличи 36,9 пъти спрямо 2007г. Предвижда се съотношението на 
групите потребители в края на периода по отношение на консумацията на природен газ да 
бъде: промишлени потребители - 51,22 %; следвани от битови - 31,44% и обществено-
административни и търговски - 17,34 %. 

Предвидените инвестиции за изграждане на газоразпределителната мрежа на 
територията на град Хасково ще бъдат осигурени от нетната печалба и амортизационните 
отчисления, заемен и собствен капитал. Дълговият капитал ще се усвои на два транша, 
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съответно 6 мил.лв. и 4 мил.лв. със срок на погасяване 10 години, лихвеният  процент е 
7%. През първите три години на бизнес плана не се предвижда погасяване на дълговия 
капитал с цел реинвестиране на акумулираните средства.  

Бизнес планът на “Ситигаз България” ЕАД е изготвен на базата на петгодишен 
регулаторен период при утвърдените от ДКЕВР цени в момента на изготвяне на бизнес 
плана: промишлени потребители – 56,90 лв./ 1000 нм3, при средна за страната цена 
66,47лв./1000 нм3., общестено-административните и търговски потребители – 177,86 
лв./1000 нм3, при средна за страната цена 142,67лв./1000 нм3., битови потребители – 
186,24 лв./1000 нм3, при средна за страната цена 235,04 лв./1000 нм3. 

 
От правна страна 
С решение № ПрЛ-175/ 30.05.2005 г. ДКЕВР прекрати  лицензиите за дейностите 

“разпределение на природен газ” и “обществено снабдяване с природен газ” на 
“Газоснабдяване Хасково” АД за територията на община Хасково, поради неупражняване 
на лицензионната дейност на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за енергетиката (обн. ДВ, 
бр. 107/ 2003г. и изм. ДВ, бр. 18/ 2005г., ЗЕ). 

По силата на Описа на новите обособени територии за разпределение на природен 
газ в Република България, за които не е издадена лицензия  (утвърден на основание чл. 4, 
ал. 1, т. 6 от ЗЕ с Решение № 791 на Министерски съвет, обн. ДВ, бр. 97/ 2004г. и изменен 
с Решение № 335/ 2005г., обн. ДВ, бр. 41/ 2005г., Описа) територията на община Хасково е 
изключена от обособената територия “Тракия” до прекратяването или отнемането на 
съществуващите лицензии.  

Съгласно т. ІІІ.5 от Описа след  прекратяването на двете лицензии на 
“Газоснабдяване Хасково” АД за територията на община Хасково, тази територия 
автоматично се включва в обособената територия “Тракия”. По силата на същата точка от 
Описа след прекратяването на лицензиите на “Газоснабдяване Хасково” АД право и 
задължение да осъществява дейността по разпределение на природен газ територията на 
община Хасково има лицето, спечелило конкурса за издаване на лицензия за дейността 
“разпределение на природен газ” за обособената територия “Тракия”. С решение № ТПрГ-
26 от 20.09.2005 г. на ДКЕР за титулярът на лицензия за разпределение на природен газ на 
обособена територия “Тракия” е определено дружеството “Ситигаз България” ЕАД. 
Следователно на основание т. ІІІ.5 от Описа, за същото е възникнало задължение да 
поиска промяна на издадената му лицензия. 

На дружеството са издадени лицензии за дейностите “разпределение на природен 
газ” № 209-08/03.10.2006г. и “обществено снабдяване с природен газ” № 209-
12/03.10.2006г. за обособената територия “Тракия” след конкурс с условие за изграждане 
на енергийния обект по смисъла на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ. По смисъла на разпоредбата на 51, 
ал. 6 от ЗЕ прекратяването на лицензията за територията на община Хасково е 
обстоятелство независещо от “Ситигаз България” ЕАД и лицензията на дружеството 
следва да бъде изменена и допълнена от Комисията. Изменението/допълнението на 
лицензиите е на основание т. ІІІ.5. от Описа и чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 6 във вр. с чл. 21, т. 1 
от ЗЕ по отношение на територията на лицензията и по отношение на обекта, който ще се 
изгради от дружеството за осъществяване на дейността по разпределение и обществено 
снабдяване с природен газ за обособената територия “Тракия” с територията на община 
Хасково. 

Дружеството е представило идеен проект за газификация по чл. 19, ал. 4, т. 8 от 
Наредбата и бизнес план по чл. 19, ал. 4, т. 11 от Наредбата за територията на община 
Хасково, които след вземане на решението от страна на ДКЕВР ще станат част от 
връчените приложения на дружеството. Дружеството е представило списък и описание на 
обектите, с които ще се осъществява дейността, както и описание на границата на 
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територията, която ще бъде обхваната след изменението с присъединяването на община 
Хасково.  

 
Предвид гореизложеното и на основонание чл. 21, т. 1 и чл. 51, ал. 1 и ал. 6 от 

Закона за енргетиката, т. ІІІ.5. Описа на новите обособени територии за 
разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена 
лицензия  и чл. 62, ал. 1 и чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за лиензиране на 
дейностите в енергетиката  

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНРГЕИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Изменя територията на лицензии за дейностите “разпределение на природен газ” 

№ 209-08/03.10.2006г. и “обществено снабдяване с природен газ” № 209-
12/03.10.2006г. на титуляра “Ситигаз България” ЕАД, като към нея се включва и 
община Хасково, съгласно Описа на новите обособени територии за 
разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена 
лицензия . 

2. Приема изменение на приложения: № 1 – списък и описание на обектитe, с които 
ще се осъществява лицензионната дейност и № 2 – описание на границите на 
територията, обхваната от лицензиите за дейностите “разпределение на природен 
газ” и „обществено снабдяване с природен газ” за обособената територия 
“Тракия”. 

3. Приема  актуализиране на приложение № 3 – бизнес план на “Ситигаз България” 
ЕАД, произтичащо от изменението на лицензиите за дейностите “разпределение 
на природен газ”  и “обществено снабдяване с природен газ”.  

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 


