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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  Л - 332 

от  12.07.2010 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание на 12.07.2010 г., след преглед на приложените документи по 

преписка № 10/2008 г., образувана по заявление вх. № Е-ЗРЛ-ЛР-8/14.03.2008 г. от 

„Черноморска технологична компания” АД за издаване на лицензии за извършване на 

дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител” на територията на община Хисаря и община Сопот и събраните данни от 

проведеното на 11.05.2010 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-ЗРЛ-ЛР-8/14.03.2008 г. „Черноморска технологична компания” 

АД („ЧТК” АД) е поискало от ДКЕВР издаване на лицензии за дейността „разпределение на 

природен газ” и „обществено снабдяване с природен газ” за територията на община Хисаря, 

Сопот и Карлово. С писмо до ДКЕВР с вх. № Е-15-24-14/21.03.2008 г. „ЧТК” АД оттегля 

заявлението си за община Карлово. Във връзка с подаденото заявление е образувана преписка 

№10/2008г. „Черноморска технологична компания” АД  е представило решение на общинския 

съвет на община Сопот - решение № 42 по протокол № 8/24.04.2008 г.), с което дава съгласие 

на „ЧТК” АД да кандидатства пред ДКЕВР за издаване на необходимите лицензии за 

газификация на община Сопот. В заявлението се съдържа и решение на общинския съвет на 

община Хисаря - решение № 87 по протокол №7/26.02.2008 г., с което дава съгласие 

дружеството да кандидатства пред ДКЕВР за издаване на лицензии за газификация на община 

Хисаря. Докладът относно издаване на исканите лицензии е разгледан на закрито заседание 

на комисията на 04.08.2008 г. На 26.08.2008 г.  е проведено открито заседание на комисията, 

на което е присъствал представител на „ЧТК” АД и е насрочено закрито заседание на 

01.09.2008 г. за приемане на решение по заявлението на „Черноморска технологична 

компания” АД. На основание чл. 43, ал. 8 от Закона за енергетиката с Решение № Л-

278/08.09.2008 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала на 

„Черноморска технологична компания” АД лицензии № Л-278-08/08.09.2008 г. за извършване 

на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-278-12/08.09.2008 г. за извършване на 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общините Сопот 

и Хисаря за срок от 35 години.   

След провеждане на откритото заседание на ДКЕВР по преписката, със заявление с вх. 

№ Е-ЗРЛ-Л-43/27.08.2008 г. „Си Ен Джи Марица” ООД е поискало от комисията издаване на 

лицензии за дейността „разпределение на природен газ” и „обществено снабдяване с 

природен газ” за територията на община Хисаря. В заявлението си дружеството представя 

решение № 599/24.07.2007 г. удостоверяващо съгласието на община Хисаря да участва в 

реализацията на проект „Газификация на населените места и обекти в южен централен регион 

на България”. Представен е и меморандум със „Си Ен Джи Марица” ООД за публично частно 

партньорство при газификацията на община Хисаря, сключен от кметът на община Хисаря. 

Представеното пред комисията решение № 599 по протокол № 66 на заседание на общински 

съвет гр. Хисаря, състояло се на 24.07.2007 г. е за реализация на проект „Газификация на 

населените места и обекти в Южен  Централен регион на България” и не включва съгласуване 

на идеен проект за газификация. Заявлението на „Си Ен Джи Марица” ООД е подадено след 

проведеното открито заседание на комисията за разглеждане на доклада и преди провеждане 

на закритото заседание на ДКЕВР за вземане на решение № 278/08.09.2008 г.  за издаване на 

лицензии на „ЧТК” АД за териториите на общините Сопот и Хисаря.  

След решението на ДКЕВР за издаване на лицензии за извършване на дейността 

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



 2 

краен снабдител” на „Черноморска технологична компания” АД за територията на общините 

Сопот и Хисаря „Си Ен Джи Марица” ООД подава жалба пред Върховния административен 

съд. С решение №297/08.01.2009 г. тричленен състав на ВАС отменя решение № 

278/08.09.2008 г. на ДКЕВР като мотивът е, че заявлението на жалбоподателя и документите 

към заявлението, включително за съгласуването с община Хисаря, са представени преди 

датата на постановяване на решението на комисията, а в решението на ДКЕВР не е обсъдено 

обстоятелството за подаденото второ заявление и отговаря или не на формалните изисквания 

на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката.Съдът се е позовал на разпоредбата 

на чл. 22 б, ал. 3 от НЛДЕ съгласно, който, когато в хода на производството по заявление за 

издаване на лицензия за същата територия бъде подадено заявление по чл.22 в, което отговаря 

на изискванията на чл. 22 а, ал.3, комисията с решение спира производството и уведомява 

заявителя в три дневен срок от решението си. Видно от постановеното съдебно решение, 

комисията съществено е нарушила изискванията за провеждане на процедурата по издаване 

на лицензия, тъй като не е посочила и не е взела предвид в решението си, че в хода на 

производството е подадено заявление от „Си Ен Джи Марица” ООД, гр. София и не е 

изложила изрични мотиви дали заявлението, заедно с представените допълнително документи 

към него отговарят на изискванията на чл.22а, ал. 3 от НЛДЕ, освен това обсъждането на 

другото подадено заявление е можело да доведе до постановяване на друго решение от 

комисията. В диспозитива на решението същото така е записано, че съдът изпраща 

преписката на ДКЕВР със задължителни указания по прилагането на закона.  

Решението на тричленния състав на ВАС е обжалвано от ДКЕВР и „ЧТК” АД. 

Петчленният състав на ВАС в решение № 9579/14.07.2009 г. намира, че атакуваното решение 

съответства на материалния закон и оставя в сила решението от 08.01.2009 г. на тричленния 

състав. Петчленният състав на Върховния административен съд приема, че решението на 

ДКЕВР е незаконосъобразно, тъй като административният орган не е изложил мотиви за 

наличието на подадено от друг инвеститор заявление за издаване на лицензии, както и за 

съответствието на заявлението на „Си Ен Джи Марица” ООД с изискванията на Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, с което е било допуснато съществено нарушение 

на административно-производствените правила. Поради това пет членния състав на ВАС е 

потвърдил решението на три членния състав на ВАС и е и изпратил преписката на комисията 

за ново разглеждане. Също така съдът се позовава и на разпоредбата на чл. 22б от НЛДЕ, 

когато за територията, за която се иска издаване на лицензия има подадено и друго заявление 

отговарящо на изискванията на чл. 22а от Наредбата, комисията обявява конкурс по реда на 

раздел ІV от НЛДЕ.  

След като ВАС отменя Решение № Л-278/08.09.2008 г. Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране, с което са издадени на „Черноморска технологична компания” 

АД лицензии № Л-278-08/08.09.2008 г. за извършване на дейността „разпределение на 

природен газ” и  № Л-278-12/08.09.2008 г. за извършване на дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” за територията на общините Сопот и Хисаря , съдът връща 

преписката за ново разглеждане. 

Съгласно чл. 173, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съдът решава 

делото по същество, когато въпросът не е предоставен на преценката на административния 

орган. Във всички останали случаи съдът отменя административния акт и изпраща 

преписката на съответния компетентен административен орган за решаване на въпроса по 

същество със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона (чл. 173, ал. 2 

от АПК). Следователно, ДКЕВР е необходимо да се произнесе с ново решение вместо 

отмененото. 

С протоколно решение № 106/ 27.08.2008г. по т.4, ДКЕВР се произнася, като на 

основание чл. 21, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс и чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона 

за енергетиката във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката: 

1.Констатира, че лицензия № Л-278-08/08.09.2008 г. за разпределение на природен газ 

и лицензия № Л.278-12/08.09.2008 г. за снабдяване с природен газ от краен снабдител” са 

отменени с решение на ВАС № 297/08.01.2009 г. и потвърдено с решение № 9579:/14.07.2009 

г. на ВАС; 
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2. С оглед дадените задължителни указания от ВАС и на основание чл. 4, ал. 2 от 

НЛДЕ да се изпрати писмо на „Си Ен Джи Марица” АД за отстраняване на констатираните 

несъответствия с Наредбата във връзка с подаденото заявление за издаване на лицензии за 

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

„снабдяване с природен газ” за територията на община Хисаря.  

3. След получаване на отговор от „Си Ен Джи Марица” АД и преглед от формална 

страна на заявлението да се прецени необходимостта от обявяване на конкурс за определяне 

на титуляр на лицензии за територията на община Хисаря. 

  С оглед на дадените от съда указания и горецитираното протоколно решение на 

комисията за разглеждане на подаденото заявление от „Си Ен Джи Марица” ООД, на 

основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 22а, aл. 3 от НЛДЕ с писмо изх. № Е-ЗЛР-Л-

43/19.08.2009 г. на ДКЕВР от „Си Ен Джи Марица” ООД е поискано в 7-дневен срок от 

получаване на писменото съобщение да представи допълнителни данни и информация. 

         С писмо вх. № Е-ЗЛР-Л-43/28.08.2009 г. „Си Ен Джи Марица” ООД моли да му бъде 

предоставен едномесечен срок за актуализация на заявлението и документацията. Съгласно 

чл. 4, ал. 3 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, когато заявителят не 

отстрани нередовностите в 7 – дневния срок заявлението не се разглежда от комисията и 

председателя с резолюция прекратява преписката и тя се архивира. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 3 от Наредба за лицензиране на 

дейностите в енергетиката с резолюция на председателя на ДКЕВР от 02.10.2009 г. 

преписката по подаденото от „Си Ен Джи Марица” ООД заявление е прекратена. С писмо изх. 

№ Е-ЗЛР-Л-43/16.10.20009 г. и на основание чл. 4, ал. 4 от НЛДЕ дружеството е уведомено за 

прекратяване на преписката по подаденото от него заявление и че не подлежи на разглеждане. 

Административното производство за издаване на лицензии на „Черноморска 

технологична компания” АД е започнало със заявление вх. № Е-ЗЛР-ЛР-8/14.08.2008 г. 

Налице е незавършено производство за издаване на лицензии на „Черноморска технологична 

компания” АД, което комисията следва да разгледа спазвайки задължителните указания на 

ВАС дадени в мотивите на отменителното решение.  

Подаденото от „ЧТК” АД заявление се разглежда от комисията по реда за издаване на 

лицензии без провеждане на конкурс по чл. 43, ал. 8 от ЗЕ и раздел ІІа от НЛДЕ. Съгласно чл. 

22б, ал. 1 от НРДЕ в случай на подаване на заявление за издаване на лицензии за 

разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител, комисията 

служебно извършва проверка относно наличието на основания за издаване на лицензия без 

конкурс, като: 

1. въз основа на данните в заявлението определя границите на територията, за която се 

иска лицензия, и проверява дали тя е извън определените в Описа, и 

2. извършва проверка дали за територията по предходната точка в комисията има 

подадено и друго заявление за издаване на лицензии за разпределение на природен газ и за 

снабдяване с природен газ от краен снабдител, което отговаря на формалните изисквания на 

чл. 22а, ал. 3 от НЛДЕ.  

Предвид гореизложеното комисията е приела, че територията на община Сопот и 

територията на община Хисаря не са включени в Описа на новите обособени територии за 

разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена лицензия (Обн., 

ДВ,бр.97/2004г., изм.,бр.41/2005г.) (Описа). За тези територии е налице само едно заявление, 

което отговаря на формалните изисквания на чл. 22а, ал. 3 от НЛДЕ. Следователно не са 

налице регламентираните в чл. 22б, ал. 2 от НЛДЕ предпоставки за обявяване на конкурс за 

издаване на лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от 

краен снабдител на горецитираните територии. 

В производството по разглеждане на заявлението на „ЧТК” АД, комисията е отчела и 

разпоредбата на чл. 43, ал. 5 от ЗЕ, в която е регламентирано, че границите на обособените 

територии за разпределение на природен газ се определят с Описа. ЗЕ въвежда изключение от 

това правило единствено в хипотезите на чл. 43, ал. 8 и ал. 10 от ЗЕ, в които след съгласуване 

със съответната община територията само на същата се обособява като самостоятелна 

територия за разпределение на природен газ. Следователно императивните норми на ЗЕ 

допускат обособяване на територии за разпределение на природен газ единствено в границите 



 4 

определени в Описа или в границите само на една община. В изпълнение на разпоредбата на 

чл.43, ал.8 от ЗЕ, комисията е указала на „ЧТК”АД да измени искането си за издаване на 

лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител 

за всяка община по отделно, като за същото дружеството е уведомено с писмо изх.№ Е-ЗЛР-

ЛР-8/19.11.2009г. В изпълнение на дадените от ДКЕВР указания, дружеството изменя 

искането си със заявления с вх. № Е-ЗЛР-Л-4/29.01.2010 г., и с вх. № Е-ЗЛР-Л-5/29.01.2010 г. 

Във връзка с гореизложеното е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-175/23.04.2010 г., който е 

разгледан на закрито заседание на 30.04.2010 г. от комисията. На 11.05.2010 г. е проведено 

открито заседание на ДКЕВР, на което са присъствали представители на „ЧТК” АД и е 

насрочено за 17.05.2010 г. закрито заседание за вземане на решения.  

След провеждане на откритото заседание на 11.05.2010г., „Си Ен Джи Марица” ООД 

подава заявление № Е-ЗЛР-Л-21/13.05.2010 г. за издаване на лицензии за разпределение на 

природен газ и обществено снабдяване с природен газ за територията на община Сопот, по 

което е образувана пеписка № ПЦ-22/2010 г. и заявление № Е-ЗЛР-Л-22/13.05.2010 г. за 

издаване на лицензии за разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен 

газ за територията на община Хисаря, по което е  образувана преписка № ПЦ-23/2010 г.  

Разпоредбата на чл. 22б, ал. 3 от НЛДЕ, предвижда, че когато в хода на производството 

по заявление за издаване на лицензия за същата територия бъде подадено заявление по чл. 22 

в, което отговаря на изискванията на чл. 22 а, ал. 3, комисията с решение спира 

производството и уведомява заявителя в три дневен срок от решението си.  

С протоколно решение № 68/17.05.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране на основание чл. 22б, ал. 3 от НЛДЕ е спряла производствата по административна 

преписка № 10/2008, образувана по подадените от „ЧТК”АД заявления с вх. №Е-ЗРЛ-ЛР-

8/14.03.2008 г. изменено със заявления с вх. № Е-ЗЛР-Л-4/29.01.2010 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-

5/29.01.2010 г. за издаване на лицензии, спира и производствата по административни 

преписки № ПЦ-8/2010 г., образувана по заявление с вх. № Е-15-24-3/29.01.2010 г. за 

утвърждаване на цени за територията на община Хисаря и № ПЦ-9/2010 г., образувана по 

заявление с вх. № Е-15-24-4/29.01.2010 г. за утвърждаване на цени за територията на община 

Сопот. С писмо изх. № Е-ЗЛР-Л-21/20.05.2010 г. „ЧТК” АД е уведомено за взетото от 

комисията решение за спиране на процедурите по издаване на лицензии и утвърждаване на 

цени като писмото е прието на 28.05.2010 г. 

С писма изх. № Е-ЗЛР-Л-21/19.05.2010 г. и  № Е-ЗЛР-Л-22/19.05.2010 г. на ДКЕВР от 

„Си Ен Джи Марица” ООД е изискана допълнителна информация на основание чл. 4, ал. 2 от 

НЛДЕ като му е предоставен седемдневен срок от получаване на писмото за отстраняване на 

нередовностите. Указано е на дружеството, че с промяната на ЗЕ (ДВ, бр. 74 от 2006, в сила 

от 01.07.2010 г.) е отменена дейността подлежаща на лицензиране „обществено снабдяване с 

природен газ” и е необходимо да бъде подадено заявление за издаване на лицензия за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Също така от дружеството е 

поискано да представи доказателства, че предложеният проект за газоснабдяване е съгласуван 

със съответната община – Сопот и Хисаря. На основание чл. 16, ал. 1 от НЛДЕ от „Си Ен Джи 

Марица” ООД е поискано да подаде заявления за утвърждаване на цени, както и да представи 

документи за внесени такси за разглеждане на заявленията. Писмото е получено на 

22.05.2010г., видно от обратната разписка, т.е. 7-дневния срок изтича на 29.05.2010 г. С писма 

вх. № Е-ЗЛР-Л-21/07.06.2010 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-22/07.06.2010 г. „Си Ен Джи Марица” ООД е 

представило документи за внесени такси за разглеждане на двете заявление.  

На 31.05.2010 г. „Си Ен Джи Марица” ООД подава нови заявления за издаване на 

лицензии за териториите на двете общини като поправя искането си за издаване на лицензи за 

снабдяване с природен газ от краен снабдител, така както му е указано с писмото. 

На основание чл. 16, ал.1 от НЛДЕ при подаване на заявление за издаване на лицензия, 

при която се сключват сделки при регулирани цени се представя и заявление за утвърждаване 

на цени. От изисканите данни и документи дружеството не е представило заявления за 

утвърждаване на цени за територията на община Сопот и територията на община Хисаря. 

 „Си Ен Джи Марица” ООД не е представило и доказателства, че предложеният проект 

за газоснабдяване е съгласуван с община Хисаря и община Сопот. Дружеството отново 

представя решение № 599/24.07.2007 г. удостоверяващо съгласието на община Хисаря с 
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председател на общинския съвет П. Бойновски да участва в реализацията на проект 

„Газификация на населените места и обекти в южен централен регион на България”. 

Представен е и меморандум със „Си Ен Джи Марица” ООД за публично частно партньорство 

при газификацията на община Хисаря, сключен от кметът на община Хисаря Вълко Макавеев. 

Представеното пред комисията решение № 599 по протокол № 66 на заседание на общински 

съвет гр. Хисаря, състояло се на 24.07.2007 г. е за реализация на проект „Газификация на 

населените места и обекти в Южен Централен регион на България” и не включва съгласуване 

на идеен проект за газификация, т.е. изграждане на газоразпределителна мрежа. Виртуалната 

газификация представлява доставка, чрез транспорт на модули с компресиран природен газ от 

Автоматична газорегулираща станция, в близост до преносния газопровод до потребителя и в 

случая не се изгражда разпределителна мрежа. Видно от писмо от Министерство на 

икономиката и енергетиката с вх. № Е-ЗЛР-Л-43/12.09.2008 г. е, че целта на проекта 

виртуална газификация е да осигури алтернативно решение за газифициране при условия на 

отдалеченост от газопреносната и газоразпределителните мрежи и необходимост от доставка 

на природен газ на община Хисаря. Подписаното споразумение с общината не обвързва 

ДКЕВР да издаде лицензия на „Си Ен Джи Марица” ООД. От решението на общински съвет 

град Хисаря става ясно, че общинския съвет упълномощава кмета на общината да подпише 

меморандум за публично-частно партньорство със „Си Ен Джи Марица” ООД за реализация 

на проект „Газификация на населените места и обекти в Южен и централен регион на 

България”. Доставката на компресиран природен газ не попада в дейностите подлежащи на 

лицензиране от ДКЕВР – аргумент от чл. 39 от ЗЕ. Съгласно приложения меморандум, 

задълженията на страните са: 

1) Общинска администрация : 

Предоставя енергийна прогноза за общинските обекти, подлежащи за газификация. 

Предоставя терен и съдейства за проектиране и изграждане на ГРП 

(газоразпределителен пункт). 

Конвертира горивните системи на отоплителните инсталации на общинските обекти на 

природен газ. 

2) „Си Ен Джи Марица” ООД 

Внедрява проект „Виртуална газификация за населени места и обекти от Южен 

Централен регион на Република България в община Хисар, осигурявайки гарантирана 

доставка на природен газ в първоначален обем от 600 000 нм³.  

 От гледна точка на регулаторните си правомощия, при постановяване на решение за издаване 

на лицензии за дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от 

краен снабдител комисията разполага с оперативна самостоятелност и не е обвързана с 

предложенията и исканията на съответната община. Такова решение на ДКЕВР следва да 

бъде достатъчно добре обосновано от гледна точка интересите на потребителите, както и на 

техническата и икономическата целесъобразност. При реализиране на проекта виртуална 

газификация цената на природния газ за крайния потребител е по-висока от цената след 

издаване на лицензии за разпределение и снабдяване от краен снабдител. От друга страна, 

основен принцип, за чието спазване ДКЕВР следи служебно при изпълнение на 

правомощията си е осигуряването на баланс между интересите на енергийните 

предприятия и на потребителите (чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 31 от ЗЕ). 

Транспортирането на природния газ посредством виртуален газопровод би довело до 

прекомерно увеличаване на цените за крайните потребители в порядъка над 50% в сравнение 

с възможността за снабдяване с природен газ след изграждане на мрежа. На територията на 

Република България газоразпределителната мрежа е на етап изграждане и в интерес на 

потребителите е съществуването й, тъй като след като бъде изградена те биха имали 

алтернатива, избор между ток, парно и газ. Също така газоразпределителната мрежа е по-

надеждна и сигурна от виртуалната газификация. Виртуалната газификация е алтернатива 

на отклонение от газопреносната мрежа до населеното място, но виртуалната 

газификация не е алтернатива на газоразпределителната мрежа. Следователно „Си Ен 

Джи Марица” ООД не е представило доказателства, че предложеният проект за 

газоснабдяване е съгласуван с община Хисаря. 
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„Си Ен Джи Марица” ООД представя учредителен протокол на дружество с ограничена 

отговорност „Сопот газ” ООД от 02.11.2006 г. Съдружници в учреденото дружество са 

община Сопот и „Си Ен Джи Марица” ООД с по 50 дяла, а общият капитал е 5 000 лева, 

разпределен в 100 дяла от по 50 лева. Предмет на дейност на „Сопот газ” ООД е 

разпределение на природен газ на територията на община Сопот. Представено е и решение 

№8339/27.12.2006 г. на окръжен съд Пловдив, търговско отделение, с което решение е 

вписано в търговския регистър „Сопот газ” ООД. Създаденото търговско дружество не е 

кандидатствало пред ДКЕВР за издаване на лицензии по ЗЕ. Следователно „Си Ен Джи 

Марица” ООД не е представило доказателства, че предложеният проект за 

газоснабдяване е съгласуван с община Сопот. 

Даденият на „Си Ен Джи Марица” ООД 7 – дневния срок с писма изх. № Е-ЗЛР-Л-

21/19.05.2010 г. и  № Е-ЗЛР-Л-22/19.05.2010 г. на ДКЕВР за представяне на допълнителна 

информация е изтекъл на 29.05.2010 г. Дружеството не е представило доказателства, че 

предложеният проект за газоснабдяване е съгласуван с община Хисаря и с община 

Сопот, както и не е подало заявления за утвърждаване на цени. Не са налице 

нормативните изисквания на чл. 22б във връзка с чл. 22а от НЛДЕ, а именно 

доказателства, че предложеният проект за газификация е съгласуван със община 

Хисаря и община Сопот. Подадените от „Си Ен Джи Марица” ООД заявления за 

издаване на лицензии не отговарят на формалните изисквания на чл. 22а, ал. 3 от 

Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, когато заявителят  не отстрани нередовностите в 7 

– дневния срок заявлението не се разглежда от комисията и председателя с резолюция 

прекратява преписката като тя се архивира. С протоколно решение № 96/05.07.2010 г. на 

ДКЕВР на основание чл. 55 от Административно процесуалния кодекс административните 

производства по преписки №-10/2008 г., № ПЦ-8/2010 г., № ПЦ-9/2010 г. образувани по 

заявления на „ЧТК” АД са възобновени. 

 С писмо изх. № Е-ЗЛР-Л-21/07.07.2010 г. на ДКЕВР „Си Ен Джи Марица” ООД е 

информирано, че с резолюция на председателя от 05.07.2010 г. на основание чл. 4, ал. 3 във 

връзка с чл. 16, ал. 1, и чл. 22а, ал. 3 от НЛДЕ преписки № 22/2010 г. и №23/2010 г. са 

прекратени и архивирани и не подлежат на разглеждане. След прекратяване на преписките, 

образувани по заявления на „Си Ен Джи Марица” ООД , за територията на община Сопот и  

за територията на община Хисаря е налице само едно заявление, което отговаря на 

формалните изисквания на чл. 22а, ал. 3 от НЛДЕ. Следователно не са налице 

регламентираните в чл. 22б, ал. 2 от НЛДЕ предпоставки за обявяване на конкурс за издаване 

на лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Сопот и  за 

територията на община Хисаря.  

С писмо изх. № Е-ЗЛР-Л-4/07.07.2010 г. „ЧТК” АД е информирано, че с протоколно 

решение № 96/05.07.2010 г. на основание чл. 55 от Административно процесуалния кодекс 

ДКЕВР е възобновила административните производства , образувани по преписки №  10/2008 

г., № ПЦ-8/2010 г., № ПЦ-9/2010 г. 

След прекратяване на преписките, образувани по заявления на „Си Ен Джи Марица” 

ООД, за територията на община Сопот и  за територията на община Хисаря е налице само 

едно заявление, което отговаря на формалните изисквания на чл. 22а, ал. 3 от НЛДЕ. 

Следователно не са налице регламентираните в чл. 22б, ал. 2 от НЛДЕ предпоставки за 

обявяване на конкурс за издаване на лицензия за разпределение на природен газ за 

територията на община Сопот и  за територията на община Хисаря. 

Предвид горното спряното адмнистративно производство продължава от действието, от 

което е било спряно, а именно издаване на решение.  

При преценката на основателността на подаденото заявление за издаване на лицензия 

комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност. 

„Черноморска технологична компания” АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 

от Търговския закон, видно от представеното удостоверение № 20090910090014/10.09.2009 г. 
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на Агенция по вписванията - гр. Варна. Заявителят е регистриран като акционерно дружество 

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон І” № 25, ЕИК 

813101815. Предметът на дейност е пренос и преразпределение на природен газ. „ЧТК” АД се 

управлява от съвет на директорите в състав Никола Бутоло, Здравко Станчев, Даниеле 

Романело, Йордан Радев и  Масимо Бонато. Представител на дружеството е Масимо Бонато. 

Предвид горното, заявителят отговоря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ относно 

правноорганизационната форма. Дружеството е с капитал 15 905 235 лева, разпределен в 

15 905 235 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Съдружниците в 

дружеството са общо осем на брой като дяловете се разпределят по следния начин: С най 

голям дял от 99,7501% или 15865488 лева от общата стойност на акциите е „Амга Азиенда 

Мултисервидзи”, а другите седем акционери притежават останалата част.  

Следователно, заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

 Видно от представените декларации, подписани от Масимо Бонато, в качеството му на 

изпълнителен директор на „Черноморска технологична компания” АД, дружеството не е в 

производство по несъстоятелност, не са му отнемани лицензии за дейностите „разпределение 

на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и не му е издаван отказ за 

издаване на лицензии за същите дейности.  

Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 - 3  

от ЗЕ . 

Община Хисаря не е включена в Описа на новите обособени територии за 

разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена лицензия 

(Описа), утвърден с решение № 791 от 01.10.2004 г. на Министерския съвет, изменен и 

допълнен с решение № 335 от 03.05.2005 г. на МС. 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. 

Заявителят „ЧТК” АД е представил Решение № 87 по Протокол № 7/ 26.02.2008 г. от 

заседание на Общински съвет-Хисаря, като на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 19 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, е взето решение за даване на 

съгласие „ЧТК” АД да кандидатства пред ДКЕВР за издаване на лизицензии за газификация 

на Община Хисаря.  

Община Сопот не е включена в Описа на новите обособени територии за 

разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена лицензия 

(Описа), утвърден с решение № 791 от 01.10.2004 г. на Министерския съвет, изменен и 

допълнен с решение № 335 от 03.05.2005 г. на МС. 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. 

Заявителят „ЧТК” АД е представил Решение № 42 по Протокол № 8/ 24.04.2008 г. от 

заседание на Общински съвет-Сопот, като на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 19 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, е взето решение за даване на 

съгласие „ЧТК” АД да кандидатства пред ДКЕВР за издаване на лизицензии за газификация 

на Община Сопот. 

„Черноморска технологична компания” АД е поискало срока на лицензиите за 

„разпределение на природен газ” и за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на 

територията на община Хисаря и на територията на община Сопот да бъде 35 (тридесет и пет) 

години. Като мотиви за направеното искане заявителят е посочил следното: „Поради 
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големият обем на необходимите инвестиции и невисокото прогнозно потребление /особено 

през първите години на експлоатация/ от гледна точка на възвръщаемостта на вложените 

инвестиции срокът на лицензиите следва да се определи на 35 години.” 

Следователно от факта, че териториите, за които се иска издаване на лицензия са извън 

тези посочени в описа по чл.4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, както и липсата на друго подадено заявление 

за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот и за 

територията на община Хисаря е предпоставка за издаване на лицензия без конкурс. 

„Черноморска технологична компания” АД е представило към заявленията и Правила 

за работа с потребителите. Представените приложения отговарят на изискването на чл. 15 от 

НЛДЕ като съдържа процедурите за работа с потребителите, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения. 

 „Черноморска технологична компания” АД е представило към заявленията общи 

условия на договорите за продажба на природен газ за стопански нужди и за битови нужди. 

Заявителят не е изпълнил изискванията на чл. 91, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ, Обн. ДВ. бр.53 от 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 2005г.) и не е 

представил необходимата информация дали е оповестил Общите условия договорите на 

потребителите „поне 30 дни преди представянето им за одобряване от комисията”. С оглед на 

казаното по-горе не са налице правни пречки след произнасяне на ДКЕВР с решение, с което 

на дружеството бъдат издадени лицензии, „Черноморска технологична компания” АД отново 

да представи за одобряване Общите условия на договорите след като изпълни нормативните 

изисквания за това. 

 ДКЕВР установи, че „Черноморска технологична компания” АД притежава 

технически възможности за осъществяване на дейностите по лицензиите. „ЧТК” АД и 

нейният основен акционер „Амга Азиенда Мултисервидзи” имат опит за извършване на 

дейности в областта на разпределението на природен газ. „ЧТК” АД е основана през 1993 г. и 

спечелва първия си търг за извършване на газоразпределение в община Търговище през 1994 

г. „ЧТК” АД работи вече 16 години в областта на изграждане на газоразпределителни мрежи, 

разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител на потребители. Дружеството 

е част от групата на „Амга” Италия, която има 108 годишен опит в областта та 

разпределението и снабдяването с природен газ и в момента работи на територията на 40 

общини в Италия, Хърватия и Словения.  

 „Черноморска технологична компания” АД притежава следните лицензии по ЗЕ: 

Лицензия №Л-131-08/10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия 

№Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

обособена територия „Мизия”; Лицензия №Л-132-08/26.02.2004 г. за дейността 

„разпределение на природен газ” и лицензия №Л-132-12/27.04.2009 г. за дейността 

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

общините Добрич и Тервел; Лицензия №Л-158-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение 

на природен газ” и лицензия №Л-158-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител” за територията на община Търговище. 

До 2008 г. е изградена газоразпределителна мрежа /ГРМ/ с обща дължина 44470 м. На 

тези територии дружеството извършва маркетингови, технико-икономически проучвания, 

проектиране, изграждане на газопреносни и разпределителни мрежи и въвеждането им в 

експлоатация. За изграждане на газоразпределителните мрежи на териториите, за които 

„ЧТК” АД притежава лицензии, компанията наема външни изпълнители, с които сключва 

типови договори за строително-монтажни работи (СМР) по изпълнението на съответните 

етапи на ГРМ. „ЧТК” АД работи с доказани в бранша, изявени строителни компании, 

притежаващи необходимият опит, възможности, квалифицирани специалисти и ценз за 

качествено и в срок изпълнение на  необходимите строителни дейности по изграждането на 

разпределителни газопроводи. 

Дългогодишни основни партньори на „ЧТК” АД са „ТАСИ” ООД гр. Долни Дъбник, 

„ИНЖСТРОЙ” ЕООД гр. Плевен, „ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ” ООД гр.Габрово, „ПАМУКОВ” 

ЕООД гр, Русе. Всички фирми имат издадени Удостоверения от Камарата на строителите в 

България за изпълнение на строежи от трета група – строежи от енергийната инфраструктура 
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- строежи от първа до трета категория. „ЧТК” АД разработва програма за създаване на 

дъщерна компания с необходимият ценз техника и висококвалифицирани специалисти, която 

в  бъдеще ще поеме голяма част от планираните строителни дейности. Един от основните 

партньори на „Черноморска технологична компания”АД при изграждането на 

газоразпределителните мрежи е фирма „ТАСИ” ООД, с основен предмет на дейност: 

инженерингова дейност в областта на изграждане на разпределителни газопроводи; 

вътрешна газификация на промишлени и битови обекти; отоплителни и климатични 

инсталации; складове и инсталации на втечнен газ пропан-бутан; управление и 

електрооборудване на технологични процеси. Фирмата разполага с необходимите 

специалисти, оборудване и организация, необходими за извършването на дейностите по 

изграждането на газоразпределителните мрежи. „ТАСИ” ООД е сертифицирана по ISO 

9001:2000, с обхват на сертификация изграждане и въвеждане в експлоатация на горивни 

уредби на течни и газови горива, парни и водогрейни котелни централи, отоплителни и 

вентилационни системи и технологични инсталации. За последните три години „ТАСИ” 

ООД има извършени строително-монтажни работи в размер на над 10 000 000 лева. По-

големите изпълнени обекти са изграждане на ГРМ в гр. Каварна, Долни Дъбник, Кнежа, 

газификация на предприятия, търговски обекти и административни сгради. 

Друг основен партньор на „Черноморска технологична компания” АД при 

изграждането на газоразпределителните мрежи е „ИНЖСТРОЙ” ЕООД гр. Плевен. 

„ИНЖСТРОЙ” ЕООД разполага със собствена сервизно-ремонтна база, с цел техническо 

поддържане и обслужване на специализираната пътно - строителна техника и автотранспорт. 

„ИНЖСТРОЙ” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2000. Като успешен партньор на 

„Черноморска технологична компания АД” е „ПАМУКОВ” ЕООД от гр. Русе. Дружеството е 

основано през 1992 г. с основен предмет на дейност изграждане на промишлени и битови 

газови инсталации, стоманени и HDPE газопроводи. Дружеството има изградени над 1300 

промишлени и битови газови инсталации на територията на цялата страна. Дружеството 

разполага с високо квалифицирани мобилни екипи за работа във всяка точка на страната. 

Осигурен е пълен гаранционен и извънгаранционен сервиз на газови уреди, съоръжения и 

инсталации. Основни партньори на дружеството са „Булгаргаз” ЕАД, „Овергаз” АД и негови 

дружества от страната. 

           „Черноморска технологична компания” АД работи при изграждането на 

газоразпределителните мрежи и с фирма „ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ” ООД, с основен предмет на 

дейност: изграждане на газопроводи и газови инсталации от стомана и полиетилен висока 

плътност; изработка на съоръжения, работещи с природен газ. Фирмата разполага с 

необходимите специалисти, оборудване и организация, необходими за извършването на 

дейностите по изграждането на газоразпределителните мрежи. Изградените до момента от 

„ЧТК” АД газоразпределителни мрежи и съоръжения на териториите за които дружеството 

има лицензии, доброто им техническо състояние показват, че „ЧТК” АД ще изпълни 

качествено изграждането на ГРМ на територията на община Хисаря.  

Представени са данни за органите на управление на „Черноморска технологична 

компания” АД. Органи на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на 

директорите. Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. 

Съвета на директорите възлага управлението на дружеството на изпълнителен директор, 

който ръководи три дирекции: „Финансов контрол”, „Строителство и експлоатация” и 

„Клиенти и продажби”.  

Определени са границите на територията на лицензиите, както следва: 

Община Хисаря се намира в северната част на Пловдивска област и югозападно от 

град Карлово. Общата площ на община Хисаря е 549 кв. км и включва 12 населени места. 

Градът е с надморска височина 346 м и население от 8000 жители. Хисаря е курортен център 

и в неговите околности има 22 минерални извори. Приложена е карта на територията на 

заявената лицензия в М 1:25000 на която са нанесени преминаващите в близост транзитен и 

преносен газопровод и отклонението от преносния газопровод до общините; 

Община Сопот  е разположена в северната част на Пловдивска област и е на 5 км 

западно от град Карлово, на 136 км източно от София и 63 км северно от гр. Пловдив. Заема 

площ от 56,3 км2. Общината има 2 населени места – гр. Сопот и  с. Анево. Градът е с 
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надморска височина 510 м и население от 10000 жители. Основни промишлени предприятия 

на територията на общината са „Вазовски машиностроителни заводи”, лагерен завод и 

шивашка промишленост. Приложена е карта на територията на заявената лицензия в М 

1:250000, на която са нанесени преминаващите в близост транзитен и преносен газопровод и 

местоположението на община Сопот. 

   „ЧТК” АД е представило бизнес план за 5 годишен период от 2010 г. до 2014 г. като се 

предвижда изграждане на 33407 м ГРМ и съоръжения към нея. За този период се предвижда 

да се присъединят 100% от съществуващите стопански потребители и 50 % от потенциалните 

битови потребители. След присъединяване на такъв брой потребители ще стане 

икономически изгодно да се пристъпи към изграждане на отклонение от преносния 

газопровод в Граф Игнатиево до гр. Карлово с прилежащи отклонения до гр. Сопот и Хисаря. 

Изграждането на газопровода от Граф Игнатиево до гр. Карлово е с диаметър ф 323 мм, 

дължина 17000 м и диаметър ф 273 мм с дължина 24500 м. Отклонението до гр. Сопот ще 

бъде с диаметър ф 219 мм и дължина 5000 м. Отклонението до гр. Хисаря ще бъде с диаметър 

ф 219 мм и дължина 11300 м. Общата дължина на газопровода и отклоненията към него ще 

достигне 57800 м. Работното налягане от 16 бара на газопроводното отклонение от преносния 

газопровод ще се регулира в АГРС който ще се   изгради от „Булгартрансгаз” ЕАД.  За първия 

петгодишен период проекта за газификация предвижда изграждане  на локален терминал от 

който ще се захранва ГРМ със сгъстен природен газ /СГП/. Локалният терминал ще се 

захранва от основен терминал който ще се изгради от „КарловоГаз” ООД в района на с. Граф 

Игнатиево. 

       Изграждането на ГРМ в община Хисаря ще започне през 2010 г. и за петгодишния период 

до 2014 г. ще се изградят газопроводи от тръби полиетилен високо налягане с обща дължина 

33407 м. Дължините в метри на газопроводите, които ще се изграждат по години са следните: 

за 2010 г. 7496 м.; за 2011 г. – 7228м.; за 2012 г. – 6202 м.; за 2013 г.- 6081 м. и за 2014 г. – 

6400 м. или общата дължина на газопроводите, които ще се изграждат е 33 407 метра. 

Експлоатацията на ГРМ и потреблението на природен газ на територията на община 

Хисаря ще започне през 2010 година. Общият брой потребители за всички групи през 2010 

г. ще бъде 96, а през 2014 г. ще достигне 1148 потребители, като консумацията на природен 

газ ще достигне 4549 хил. м3. 

За гр. Хисаря е представена линейна схема по диаметри на ГРМ в М 1: 8500 с нанесени 

промишлени, обществено – административни  потребители и зони с битови потребители. 

На специален план схема в М 1:8500 са показани етапите на изграждане на ГРМ за 10 

годишен период с нанесени промишлени, обществено – административни  потребители и 

зони с битови потребители. 

Изграждането на ГРМ в гр. Сопот ще започне през 2010 г. и за петгодишния период до 

2014 г. ще се изградят газопроводи от тръби полиетилен високо налягане с диаметри ф 200 

мм, 160 мм, 110 мм, 90 мм, 63 мм и 32 мм с обща дължина 22039 м. Дължините на 

газопроводите които ще се изграждат по години са следните: за 2010 г. 4370 м.; за 2011 г. – 

4431м.; за 2012 г. – 4673 м.; за 2013 г.- 4712 м. и за 2014 г. – 3953 м. или общата дължина на 

газопроводите, които ще се изграждат е 22039 метра. 

Експлоатацията на ГРМ и потреблението на природен газ на териториите на двете 

общини ще започне през 2010 година. Общият брой потребители за всички групи през 2010 г. 

ще бъде 78 с консумацията на природен газ  2500 хил.м3, а през 2014 г. ще достигне 1024 

потребители като консумацията на природен газ ще бъде 11189 хил. м3.   

           Представена е план схема и етапи на изграждане на  газоразпределителната мрежа на 

гр. Сопот в М 1: 4000, като са дадени диаметри на тръбите и са нанесени промишлените, 

обществено – административните  потребители и зони с битови потребители.  

             Представено е писмо от заявителя до РИОСВ – гр. Пловдив, в което се иска да се 

прецени необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда при 

изграждането на газоразпределителна мрежа на територията на община Хисар, както и на 

отклонението от преносния газопровод. Приложени са необходимите документи за 

извършване на такава оценка. 

        „ЧТК” АД е изградило обща информационна система, която осигурява обслужването на 

изградената газоразпределителната мрежа на дружеството. Информационната система 
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изпълнява следните основни задачи: осигурява надеждност и безопасност за 

газоразпределителната мрежа /ГРМ/; гарантира актуалността на получаваната информация и 

спомага за устойчиво функциониране на мрежата; подобрява качеството на услугите по 

доставяне на природен газ и намалява експлоатационните разходи. „ЧТК” АД е организирала 

единен център за обработка на информацията, който е разположен в офиса на дружеството в 

гр. Варна. Към центъра функционира група на дежурни диспечери, които осъществяват 

денонощен надзор върху дейността на ГРМ. Използването на общата информационна система 

дава възможност на „ЧТК” АД да работи като водещите европейски компании в областта на 

газоразпределението. 

Комисията счита, че натрупания опит на „Черноморска технологична компания” АД 

дава възможност за качествено проектиране, строителство и експлоатация на 

газоразпределителните мрежи и съоръжения на територията на община Хисаря и на 

територията на община Сопот. 

Дружеството е приложило бизнес план за периода 2010 – 2014 г. за територията на 

община Хисаря. Бизнес планът на енергийния проект „Газоснабдяване на община Хисаря” 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: 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; определяне на области за 

повишаване на ефективността. 

Представеният бизнес план от „ЧТК” АД включва период на основно изграждане на 

газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря с присъединяване на 

потребители от различни групи и снабдяване със сгъстен природен газ (СПГ). 

 Разработването на производствената програма за територията на община Хисаря е 

предшествано от обстойно енергийно и маркетингово проучване за установяване на 

прогнозния потенциал на потреблението на природен газ по групи потребители, както и 

нагласата на населението и интересите към природния газ като ефективно гориво. Събрани са 

първични данни за община Хисаря и са използвани източници на информация от службата по 

кадастъра и поземлената комисия към общината.Потенциалните потребители са посетени от 

представители на “Черноморска Технологична Компания” АД и от ангажирани за 

проучването местни специалисти. За всеки потребител са уточнени количеството и видът на 

използваните през последните години горива, мощността и максималният часов разход на 

използваните енергийни системи, и виждането на ръководствата за перспективата за 

преминаване към природен газ. На базата на тази информация са определени максималният 

часов разход и годишната консумация на природен газ за всеки стопански потребител. При 

определянето на прогнозните параметри е взето предвид развитието и икономическия 

потенциал на общината. 

Уточнен е окончателния списък на всички потенциални стопански (промишлени и 

обществено-административни) потребители на природен газ на територията на общината. 

Проучена е нагласата на битовите потребители за преминаване към горивна база - 

природен газ. Извършен е анализ на съществуващото градоустройствено състояние и 

плановете за бъдещо градоустройствено развитие. Изграден е профил на потреблението на 

приведен битов потребител (домакинство), като са отразени климатичните особености на 

региона и състоянието на жилищния фонд. 

Допълнителна информация за нуждите на маркетинговото проучване е използвана от 

следните източници: анализи и прогнози за икономическо развитие на страната; национален и 

регионални планове за икономическо развитие; отраслови програми и анализи за развитие на 

отделните министерства; национална и регионална информация на Националния 

статистически институт; индустриални и отраслови прегледи и обзори; общински стратегии и 

планове за икономическо развитие. 
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В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен 

газ за територията на община Хисаря достига 4 549 хнм.
3
/ г., реализирана от 1 148 броя 

потребители.  

Пълен списък на всички потенциални потребители от стопанския сектор с нанесени данни 

за максимална часова консумация, прогнозно годишно потребление и година на 

присъединяване към газоразпределителната мрежа са посочени в приложение към бизнес 

плана. 

Дейността на „ЧТК” АД по отношение на газификацията на промишлените предприятия 

се състои в построяването на газоразпределителна мрежа до границите на самите 

предприятия, където се разполагат газорегулаторните и измервателни пунктове. 

Изграждането на газопровода от външната ограда до мястото, където ще се разположат 

топлоагрегатите, както и техническото им преустройство е задължение на потребителя. 

За групата на обществено-административните и търговски потребители природния газ ще 

бъде основно предназначен за отопление. В зависимост от съоръжеността на сградите и 

етажността им, тяхната газификация ще се осъществява по различни схеми. Външното им 

захранване до границата на собствеността е част от ГРМ и е задължение на „ЧТК” АД. 

Вътрешното преустройство, което се състои в замяна на горивното устройство на 

отоплителните котли и вътрешните инсталации е задължение на потребителите. 

С цел да ускори разширяването пазара на природен газ, ЧТК” АД „ има готовност да 

обезпечи технологично и финансово изграждането на територията на различни стопански 

обекти на когенериращи мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия. Мажоритарният собственик на дружеството АМГА Италия има опит в изграждането 

на такива инсталации и има възможност да изгражда когенериращи съоръжения с мощност от 

десетки до стотици kW. Към разработването и изпълнението на тази част от проекта ще се 

пристъпи след провеждане на преговори с потенциалните потребители от стопанския сектор и 

постигане на взаимоизгодни условия. Въвеждането на такива енергоспестяващи технологии 

ще доведе до понижаване на цената на топлинната енергия и ще стимулира използването на 

природен газ.” 

Потенциални потребители на природен газ за целите на топлофицирането в битовия 

сектор са: еднофамилни или многофамилни къщи със собствена централна отоплителна 

инсталация; жилищни сгради и къщи без изградена централна отоплителна инсталация. 

При жилищните сгради със собствено централно отопление външното захранване е част 

от ГРМ. Вътрешното преустройство се състои в замяна на отоплителните котли и изграждане 

на вътрешни инсталации. 

Газификацията на жилищни сгради и къщи без собствено или централно отопление ще се 

осъществява чрез: изграждане на централно отопление с общ горивен отоплителен котел. 

Тази схема е ефективна за сгради над 3 етажа. Природният газ ще се използва като основно 

гориво за общия отоплителен котел и индивидуално – за всяко жилище (готварски уреди, 

бойлери и др.); етажно отопление с индивидуален газов котел. Природният газ ще се използва 

и за други нужди. Тази схема е подходяща, както за домакинства във високи етажни сгради, 

така и къщи до три етажа. 

За стимулиране на преминаването към природен газ „ЧТК” АД предвижда да осигури 

пълно финансиране на изграждането на вътрешните инсталации и закупуване на уреди за 

битови потребители чрез изгодни дългосрочни лизингови схеми. 

 Инвестиционната програма на „ЧТК” АД за територията на община Хисаря включва 

изграждането на 33 407 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите й съоръжения на 

обща стойност 3 609 хил. лв. за периода на бизнес плана. 

През първия петгодишен период ще бъдат обхванати 100% от съществуващите 

стопански потребители и повече от 50% от потенциалните битови потребители. 

Значителната консумация в община Хисаря и акумулирана консумация от общините 

Сопот и Карлово ще създаде икономически предпоставки дружеството да изгради 

скъпоструващото съоръжение на отклонението от газопреносната мрежа граф Игнатиево – 

Карлово и съответното отклонение от него до гр. Хисаря. 

Отклонението на приблизителна обща стойност 14 300 хил. лв. ще обслужва нуждите на 

общините Сопот, Хисаря и Карлово. При наличието на необходимите икономически 
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предпоставки след изграждане на отклонението от газопреносната мрежа ще може да се 

премине от снабдяване със сгъстен природен газ към включване към газопреносната система 

на Р България. 

Изграждането на това съоръжение на по-ранен етап би довело до нарушаване на баланса 

на възвръщаемостта на инвестициите, което предопределя технико-икономическата 

нецелесъобразност от едновременно изграждане на газоразпределителните мрежи в 

посочените общини и отклонението от газопреносната мрежа и води до избора на схемата на 

снабдяване със СПГ за първия петгодишен период от проекта за газификация. 

При избора на тази стратегия са взети под внимание редица фактори, залегнали в 

основата на технико-икономическия анализ, по-важни от които са: икономическото състояние 

на общината в близка и средносрочна перспектива; отдалеченост на Общинския център от 

националната газопреносна мрежа; рискови фактори, свързани основно с недостатъчно 

обоснованите прогнози за консумациите на природен газ от различни групи потребители в 

близка и средносрочна перспектива; статута на поземления фонд, през който ще премине 

отклонението от газопреносната мрежа. 

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой 

съоръжения по години са, както следва: 

 

Дължина на 

ГРМ и 

 брой 

съоръжения 

Мярка 
2010 

г. 

2011 

г. 
2012 

2013 

г. 

2014 

г. 
Общо 

Линейна 

част и 

отклонения 

метър 
7 

496 

7 

228 

6 

202 

6 

081 

6 

400 
33 407 

Съоръжения, 

без битови 
брой 29 21 6 5 4 65 

Съоръжения 

битови 
брой 70 154 216 281 365 1 086 

 

Планирани инвестиции в ГРМ на територията на община Хисаря 

 

Прогнозните инвестиции за периода на бизнес плана са следните: 

 

Инвестиции Мярка 2010 г. 
2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 
Общо 

Линейна 

част  
лева 

870 

761 

647 

686 

516 

199 

498 

334 

506 

347 
3 039 

327 

Съоръжения, 

без битови 
лева 

125 

800 

54 

500 

17 

000 

14 

500 

11 

000 
222 

800 

Съоръжения 

битови 
лева 22 400 

49 

280 

69 

120 

89 

920 

116 

800 
347 

520 

Други 

активи 
лева 59 000* 

30 

000 
      

89 

000 

ОБЩО: лева 
1 077 

961 

781 

466 

602 

319 

602 

754 

634 

147 

3 698 

647 

 

Освен инвестициите в газоразпределителните мрежи и съоръжения към тях, са 

предвидени инвестиции в други дълготрайни активи (превозни средства, нематериални 

активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности. 

Според дружеството предвидените инвестиции са прогнозирани така, че да покрият 

изискванията на разрастващата се дейност (увеличаващата се дължина на ГРМ, брой 

потребители, открити офиси и други). 

Основно разходите за инвестиции са разходи 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. 
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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. 

        Структурата на разходите за инвестиции, е както следва: 
 

Инвестиционни 

разходи 
Дял, % 

Проектиране 6,75 

Материали 36,42 

СМР 52,28 

Други разходи 4,55 

 

В ремонтната програма на бизнес плана са разгледани експлоатационната дейност и 

дейностите, извършвани от газоразпределителното предприятие. 

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. 

Подробно са описани 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. 

Социалната програма на „ЧТК” АД е комплекс от мерки и мероприятия, с които се цели: 

Повишаване заинтересоваността на персонала към по-голяма ефективност на бизнеса; 

Създаване на предпоставки за поддържане на добър жизнен стандарт на работниците и 

служителите; Повишаване на социалния статус на компанията; Удовлетворяване на социално-

битовите и културни потребности и интереси на персонала; Привличане на 

висококвалифицирани и образовани служители. 

Дружеството предвижда да осъществи своята социална програма, насочена към 

служителите на дружеството чрез: предоставяне на средства за храна, спорт, отдих и туризъм; 

медицинско обслужване; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на 

значими събития в личен план (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 

годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с 

висока стойност; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане. 

„ЧТК” АД има сключен договор за предоставяне на безплатни здравни услуги на своите 

служители от висококвалифицирани специалисти. 

„Черноморска технологична компания” АД предвижда газификацията и развитието на 

дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на 

територията на общината чрез: разкриване на нови работни места за осъществяване на 

дейностите – маркетинг, реклама и обслужване на клиенти, продажба на природен газ, 

строително-монтажна дейност, обучение и квалификация на местни специалисти, 

възможностите за преструктуриране на общинския бюджет, постигане на висок 

икономически ефект в стопанския сектор, нарастване на инвестиционната стойност и 

привлекателност на общината, повишаване на жизненото равнище на населението, качеството 

и културата на бита, възможности за битово газоснабдяване при избягване на недостатъците 

на централното топлоснабдяване, подобряване и осъвременяване на инфраструктурата в 

общината. 
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Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредбата за 

регулиране на цените на природния газ и Указания 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 дейността са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента 

на изготвянето му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по 

разпределение, снабдяване и снабдяване със сгъстен природен газ, а именно: Продажби на 

природен газ по групи потребители; Брой потребители по групи потребители; Отчетна и 

балансова стойност на газоразпределителната мрежа; Брой персонал, необходим за 

управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите; 

Дължина на линейната част. 

Разходите за дейността разпределение на природен газ са разделени, както следва: 

 Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ; 

 Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. 

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват следните разходи за: 

материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, за социални осигуровки 

и надбавки, и други разходи. 

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ включват следните 

основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен 

природен газ, загуби на газ по мрежата и други разходи. 

Разходите за дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител са разделени, 

както следва: 

 Условно постоянни разходи- независещи от доставените количества природен газ; 

 Разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. 

 

Условно постоянните разходи, независещи от доставените количества газ включват 

разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, за социални 

осигуровки и надбавки, и други разходи. 

Разходите, пряко зависещи от доставените количества природен газ включват следните 

основни елементи: разходи за снабдяване със СПГ и други разходи. 

Планираните инвестиции се предвижда да бъдат финансирани чрез собствен и 

привлечен капитал.Собственият капитал представлява реинвестирани парични средства, 

акумулирани от дейността и средства, осигурени от основния акционер в 

дружеството.Привлеченият капитал представлява банков заем, който е осигурен при следните 

условия: Размер на кредита е 1 720 хил. лв. Усвояването ще се осъществи на  пет транша, а 

именно: Първи транш 2010 г. – 630 хил. лв.;Втори транш 2011 г. – 330 хил. лв.;Трети транш 

2012 г. – 370 хил. лв.;Четвърти транш 2013 г. – 270 хил. лв;Пети транш 2014 г. – 120 хил. лв. 

Срокът  на погасяване – 10 години при лихвен процент на годишна база – 8%. 

За установяване на финансовите възможности на „Черноморска технологична 

компания” АД, са разгледани Годишните финансови отчети на дружеството за периода 2007 

г. - 2009 г. От представените годишни финансови отчети е видно, че за 2007 г. дружеството 

има натрупана загуба за минал период на стойност 1 924 хил.лв., а текущия финансов 

резултат е печалба в размер на 661 хил.лв., за 2008 г. натрупаната загуба за минал период е 

1 329 хил.лв., а текущия финансов резултат печалба на стойност 1 398 хил. лв. За 2009 г. 

дружеството има неразпределена печалба от минал период на стойност 69 хил.лв. и е 

реализирало текуща нетна печалба в размер на 1 770 хил. лв. 

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

прогнозен паричен поток за периода на бизнес плана.  

      Показателите за рентабилност на дружеството са положителни за целия разглеждан 

период 2010 – 2014 г. Рентабилността на собственият капитал е с нива между 13,76% и 

27,81% за периода, което показва намерение за ефективно използване на собствения капитал. 

Рентабилността на приходите от продажби е с нарастващи показатели за периода от 7,68% за 
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2010 г. до 14,25% за 2014 г., което е показател че дружеството ще реализира доходност от 

дейността си. 

        В бизнес плана са включени единствено приходи от лицензионна дейност. 

Относителното тегло на приходите от продажба на природен газ в общите приходи на 

дружеството за периода на бизнес плана е 95,4% (12 945 хил.лв.), а на приходите от 

присъединяване е 4,6% (625 хил.лв.). 

        Ефективността на нетните приходи от продажби на 100 лв. общи разходи на 

„Черноморска технологична компания” АД, се повишава, като достига средна стойност за 

целия период от 111,18 лева приход на 100 лева общи разходи. Ефективното управление на 

приходите спрямо общите разходи дава възможност дружеството да постигне добър 

финансов резултат. 

  Общите разходи за дейността на дружеството на 100 лв. общ приход достигат 

среднопретеглена стойност за периода на бизнес плана 89,98 лв., което е показател за 

ефективно управление на разходите на дружеството. Финансовите разходи на дружеството 

включват единствено разходи за лихви. 

Коефициентът на обща ликвидност на дружеството нараства през целият прогнозен 

период и е с нива от 2,09 за 2010 г. и 3,33 за 2014 г., което показва, че дружеството ще 

разполага с възможности да покрива краткосрочните си задължения с наличните 

краткотрайни активи. 

„Черноморска технологична компания” АД предвижда нетната печалба да нараства през 

целият прогнозен период, като в началото на периода 2010 г. е в размер на 75 хил. лв., а в края 

на периода 2014 г. достига до 553 хил. лв. 

Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителните мрежи и за 

снабдяване с природен газ по групи потребители са образувани в съответствие с Наредба 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”. 

Цените за пренос по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ по 

групи потребители са единни за територията на лицензията. 

Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената 

програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за периода на бизнес 

плана 2010-2014 г. По силата на Наредбата за регулиране на цените на природния газ 

образуваните цени са пределни. 

Основните потребителски групи са: 

 Промишлени потребители; 

 Обществено-административни и търговски потребители; 

 Битови потребители. 

За потребителските групи на промишлените, обществено-административните и 

търговските потребители са образувани подгрупи в зависимост от годишната консумация на 

природен газ. 

За нуждите на ценообразуването са изчислени коефициентите за разпределение по групи 

потребители на възвръщаемостта и разходите за експлоатация, поддръжка на ГРМ и 

снабдяване и коефициентите за разпределение по групи потребители на разходите, зависещи 

от количеството пренесен/доставен природен газ. 

Коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и разходите за експлоатация и 

поддръжка на ГРМ отчитат дела на дълготрайните материални активи на газоразпределителна 

мрежа на съответната група потребители в общата стойност на ДМА. Стойността на активите, 

обслужващи трите основни потребителски групи се разпределя чрез дела на максималния 

часов разход на групата в общия сумарен максимален часов разход. 

Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен 

природен газ по групи потребители отчитат дела на годишното потребление на природен газ 

на съответната група в общото потребление. 
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Коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и разходите за снабдяване с 

природен газ (УПР), комбинирано отчитат двата фактора: преки разходи и възвръщаемост. 

Преките разходи за снабдяване са разделени по групи потребители в зависимост от броя 

обслужвани клиенти от съответните групи, като при това разделяне са използвани тегловни 

коефициенти за отделните групи клиенти, отчитащи тежестта от гледна точка на извършените 

разходи на средностатистически клиент от съответната група в общата клиентска база. 

Възвръщаемостта за дейността снабдяване е разделена по групи потребители на база на дела 

на годишната им консумация в общата годишна консумация. Изборът на този тип алокиране 

се налага от факта, че над 98% от регулаторната база на активите при дейността заема 

оборотния капитал, който от своя страна се определя от разходите за закупуване на природен 

газ и от разходите за снабдяване със сгъстен природен газ, всеки от които фактори е в пряка 

зависимост от прогнозните количества природен газ. 

Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количествата природен газ по 

групи потребители отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната 

група в общото потребление. 

Посочени са прогнозните цени за пренос по газоразпределителната мрежа и за 

снабдяване с природен газ на територията на община Хисаря по групи потребители за 

периода 2010-2014 г. 

Прогнозните цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „ЧТК” АД за 

територията на община Хисаря по групи потребители са образувани в съответствие с 

Наредбата за регулиране на цените на природния газ, като са единни за периода на бизнес 

плана. Те са изчислени на база на присъединен потребител. 

 

Механизмите за равномерно изменение на цените при значително изменение на 

ценообразуващите елементи са в основата на метода на ценообразуване на природния газ.  

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени са 

пределни. Газоразпределителното дружество може да договаря, 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, 

“ЧТК” АД предвижда да изгради и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в 

която е: 

 Поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо 

цените на алтернативните енергоносители; 

 Нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на 

устойчиво им равнище за по-продължителен период от време; 

 Осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта. 

 

     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 елементите на околната среда- води, почви, растителен и 

животински свят и ландшафта; 

 въздействие върху здравето на хората и социално-икономическите условия. 

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на 

газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните потребители. 

Усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един елемент от тази верига. 

В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на 

ефективността: 

В производството:прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни 

проучвания и проектиране, квалифициран персонал и рационализиране на снабдителния 

процес. 

В маркетинга на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data 

Acquisition),монтиране на електронни разходомери, изграждане на Billing System, изграждане 
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на центрове за работа с потребителите, квалифициран персонал и атрактивни рекламни 

кампании. 

С оглед на гореизложено може да бъде направен извода, че при равни други условия за 

периода на бизнес плана „Черноморска технологична компания” АД ще разполага с 

финансови възможности за осъществяване на дейностите разпределение и снабдяване с 

природен газ от краен снабдител за осъществяване на дейностите „разпределение на природен 

газ” и „снабдяване на природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря. 

 

Към заявлението на „Черноморска технологична компания” АД за издаване на лицензии 

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

от краен снабдител” за територията на община Сопот, дружеството е приложило бизнес план 

за периода 2010 – 2014 г. 

Бизнес планът на енергийния проект „Газоснабдяване на община Сопот” е структуриран 

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

дейностите в енергетиката. Бизнес планът включва: 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; определяне на области за 

повишаване на ефективността. 

Представеният бизнес план от „Черноморска технологична компания” АД включва 

период на основно изграждане на газоразпределителната мрежа на територията на община 

Сопот с присъединяване на потребители от различните групи и снабдяване със сгъстен 

природен газ (СПГ). 

   Приложени са данни за извършените маркетингови проучвания и използваната 

методика. Извършено е обстойно енергийно и маркетингово проучване в община Сопот за 

установяване на прогнозния потенциал на потреблението на природен газ по групи 

потребители, както и нагласата на населението и интересите към природния газ като 

ефективно гориво. Потенциалните потребители са посетени от представители на 

“Черноморска Технологична Компания” АД, както и от ангажирани за проучването местни 

специалисти. Направеното проучване се базира на методите на стандартното количествено 

изследване. Обект на изследването са съществуващи потенциални промишлени, обществено-

административни и битови потребители, като за всеки потребител са уточнени количеството 

и видът на използваните през последните години горива, мощността и максималният часов 

разход на използваните енергийни системи. На базата на тази информация са определени 

максималният часов разход и годишната консумация на природен газ за всеки потребител. 

При определянето на прогнозните параметри е взето предвид развитието и икономическият 

потенциал на региона, и са отчетени климатичните особености на региона, състоянието на 

жилищния фонд и плановете за бъдещо градоустройствено развитие. 

    Допълнителна информация за нуждите на маркетинговото проучване са използвани и 

следните източници: анализи и прогнози за икономическо развитие на страната; национални и 

регионални планове за икономическо развитие; отраслови програми и анализи за развитие на 

отделните министерства; национална и регионална информация на Националния 

статистически институт; индустриални и отраслови прегледи и обзори; регионални стратегии 

и планове за икономическо развитие. 

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен 

газ за територията на община Сопот достига 4 873 хнм.
3
/ г., реализирана от 1 024 броя 

потребители. 

Към бизнес плана е приложен пълен списък на всички потенциални потребители от 

стопанския сектор с нанесени данни за максимална часова консумация, прогнозно годишно 

потребление и година на присъединяване към газоразпределителната мрежа. 

Дейността на „Черноморска технологична компания” АД по отношение на газификацията 

на промишлените предприятия се състои в построяването на газоразпределителна мрежа до 

границите на самите предприятия, където се разполагат газорегулаторните и измервателни 
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пунктове. Изграждането на газопровода от външната ограда до мястото, където ще се 

разположат топлоагрегатите, както и техническото им преустройство и задължение на 

потребителя. 

За групата на обществено-административните и търговски потребители природният газ ще 

бъде основно предназначен за отопление. В зависимост от съоръжеността на сградите и 

етажността им, тяхната газификация ще се осъществява по различни схеми: обществени 

сгради с изградено собствено централно отопление и обществени сгради без собствено 

централно отопление. 

Потенциални потребители на природен газ за целите на топлофицирането в битовия 

сектор са: еднофамилни или многофамилни къщи със собствена централна отоплителна 

инсталация и жилищни сгради и къщи без изградена централна отоплителна инсталация. 

За стимулиране на преминаването към природен газ „Черноморска технологична 

компания” АД предвижда да осигури пълно финансиране на изграждането на вътрешните 

инсталации и закупуване на уреди за битови потребители чрез изгодни дългосрочни 

лизингови схеми. 

 Инвестиционната програма на „Черноморска технологична компания” АД за 

територията на община Сопот включва изграждането на 22 039 м. газоразпределителни 

мрежи и принадлежащите им съоръжения на обща стойност 2 541 хил. лв. за периода на 

бизнес плана. 

През първия петгодишен период ще бъдат обхванати 100% от съществуващите 

стопански потребители и повече от 45% от потенциалните битови потребители. 

 

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой 

съоръжения по години, са както следва: 

 

Дължина на 

ГРМ и 

Мярка 

2010 

г. 

2011 

г. 2012 

2013 

г. 

2014 

г. Общо 

 брой 

съоръжения 

Линейна 

част и 

отклонения метър 

4 

370 

4 

431 

4 

673 

4 

712 

3 

853 
22 

039 

Съоръжения, 

без битови брой 17 10 6 3 3 39 

Съоръжения 

битови брой 65 156 218 262 288 989 

 

Планирани инвестиции в ГРМ на територията на община Сопот 

Прогнозните инвестиции за периода на бизнес плана, са следните: 

 

Инвестиции Мярка 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. Общо 

Линейна 

част  лева 

532 

669 

375 

991 

383 

346 

371 

431 

308 

403 
1 971 

840 

Съоръжения, 

без битови лева 

105 

300 

25 

000 

19 

600 

12 

100 

12 

100 174 100 

Съоръжения 

битови лева 

26 

000 

62 

400 

87 

200 

104 

800 

115 

200 395 600 

Други 

активи лева 

61 

500 

32 

000       93 500* 

ОБЩО: лева 

725 

469 

495 

391 

490 

146 

488 

331 

435 

703 

2 635 

040 

 

Освен инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, са предвидени 

и инвестиции в други дълготрайни активи (превозни средства, нематериални активи и др.) 

необходими за извършването на лицензионните дейности. 
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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 в 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. 

Структурата на разходите за инвестиции е, както следва : 
 

Инвестиционни 

разходи 
Дял, % 

Проектиране 6,75 

Материали 36,42 

СМР 52,28 

Други разходи 4,55 

 

Ремонтната програма на “Черноморска Технологична Компания” АД се обуславя от 

необходимостта за поддържане на газопроводите в нормално оперативно състояние. 

Изпълнението на ремонтната програма на дружеството се базира на следните принципи: 

 Осигуряване на непрекъсната и качествена експлоатационна дейност; 

 Тримесечно планиране на необходимите ремонти на съоръженията; 

 Организация на реагирането при спешни аварийни ремонти. 

В ремонтната програма на бизнес плана са разгледани експлоатационната дейност и 

дейностите, извършвани от газоразпределителното предприятие. 

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. 

Подробно са описани 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. 

Социалната програма на „Черноморска технологична компания” АД е комплекс от 

мерки и мероприятия, с които се цели: повишаване заинтересоваността на персонала към по-

голяма ефективност на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на добър жизнен 

стандарт на работниците и служителите;повишаване на социалния статус на 

компанията;удовлетворяване на социално-битовите и културни потребности и интереси на 

персонала;привличане на висококвалифицирани и образовани служители. 

Дейностите, чрез които дружеството предвижда да осъществи своята социална програма 

са обобщени в следните групи: осигуряване на социално – битови и културни потребности; 

разкриване на нови работни места; обучение и квалификация на местни специалисти; 

възможности за преструктуриране на общинския бюджет; постигане на висок икономически 

ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на 

общината; повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на 

бита; възможности за битово газоснабдяване при избягване на недостатъците на централното 

топлоснабдяване; подобряване и осъвременяване инфраструктурата. 
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Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредбата за 

регулиране на цените на природния газ и Указания 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 дейността са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента 

на изготвянето му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по 

разпределение, снабдяване и снабдяване със сгъстен природен газ, а именно: продажби на 

природен газ по групи потребители;брой потребители по групи потребители;отчетна и 

балансова стойност на газоразпределителната мрежа;брой персонал, необходим за 

управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на 

потребителите;дължина на линейната част. 

 

За установяване на финансовите възможности на „Черноморска технологична 

компания” АД, са разгледани Годишните финансови отчети на дружеството за периода 2007 

г. - 2009 г. От представените годишни финансови отчети е видно, че за 2007 г. дружеството 

има натрупана загуба за минал период на стойност 1 924 хил.лв., а текущия финансов 

резултат е печалба в размер на 661 хил.лв., за 2008 г. натрупаната загуба за минал период е 

1 329 хил.лв., а текущия финансов резултат печалба на стойност 1 398 хил. лв. За 2009 г. 

дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 1 770 хил.лв. 

Планираните инвестиции за периода 2010 – 2014 г. се предвижда да бъдат финансирани, 

чрез собствен и привлечен капитал. Част от собствения капитал е осигурен от основния 

акционер в дружеството в размер на 510 хил.лв., а друга част представлява реинвестирани 

парични средства акумулирани от дейността и са на стойност 921 хил.лв. Привлеченият 

капитал представлява банков заем, който е осигурен при следните условия: размерът на 

кредита е 1 320 хил.лв.Усвояването ще се осъществи на пет транша, а именно : първи транш 

2010 г. – 440 хил.лв.; втори транш 2011 г. – 250 хил.лв.; трети транш 2012 г. – 290 хил.лв.; 

четвърти транш 2013 г. – 220 хил.лв; пети транш 2014 г. – 120 хил.лв. Срокът на погасяване е 

10 години,  при лихвен процент на годишна база – 8 %. 

 Източниците на финансиране и участието им по години е представено както следва: 
 

Източници на 

финансиране   

(хил.лв.) 2010 2011 2012 2013 2014 Общо 

Собствени средства 400 110 0 0 0 510 

Привлечен капитал 440 250 290 220 120 1320 

Реинвестирани 

парични средства 0 132 200 276 313 921 

Общо 840 492 490 496 433 2751 

 

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

прогнозен паричен поток за периода на бизнес плана. 

Показателите за рентабилност на дружеството са с положителни стойности за целият 

период на бизнес плана. Показателят рентабилност на собствения капитал е с високи нива, 

което показва че дружеството ще реализира печалба от инвестирането на единица капитал. 

Показателят рентабилност на приходите от продажби е с нарастващи показатели за периода 

от 5,80 % в началото на разглеждания период до 8,78 % в края на периода, което е показател 

че дружеството ще реализира доходност от дейността си. 

Приходите за периода на бизнес плана включват единствено приходи от лицензионна 

дейност. Относителното тегло на приходите от продажба на природен газ в общите приходи 

на дружеството за периода на бизнес плана е 96,5 % (15 076 хил.лв.), а на приходите от 

присъединяване е 3,5 % (545 хил.лв.). 
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Ефективността на нетните приходи от продажба на 100 лв. общи разходи на „Черноморска 

технологична компания” АД, се повишава, като достига средна стойност за целия период от 

107,54 лева приход на 100 лева общи разходи. Ефективното управление на приходите спрямо 

общите разходи дава възможност дружеството да постигне добър финансов резултат. 

Общите разходи за дейността на дружеството на 100 лв. общ приход достигат 

среднопретеглена стойност за периода на бизнес плана 93,08 лв., което е показател за 

ефективно управление на разходите на дружеството. Финансовите разходи на дружеството 

включват единствено разходи за лихви. 

Коефициентът на обща ликвидност е с нарастващи показатели за разглеждания период, 

което показва че дружеството ще разполага с възможности да покрива краткосрочните си 

задължения с наличните краткотрайни активи. 

       Нетната печалба на дружеството се предвижда да нараства през целият прогнозен период, 

като в началото на периода 2010 г. е в размер на 109 хил. лв., а в края на периода 2014 г. 

достига до 343 хил.лв. 

       Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителните мрежи и за 

снабдяване с природен газ по групи 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”. 

Цените за пренос по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ по 

групи потребители са единни за територията на лицензията. 

Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената 

програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за периода на бизнес 

плана 2010-2014 г. По силата на Наредбата за регулиране на цените на природния газ 

образуваните цени са пределни. По заявлението за утвърждаване на цени комисията ще вземе 

отделно решение. 

Механизмите за равномерно изменение на цените при значително изменение на 

ценообразуващите елементи са в основата на метода на ценообразуване на природния газ.  

Съгласно чл. 6а от Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните 

цени са пределни. Газоразпределителното дружество може да договаря, 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, 

“Черноморска Технологична Компания” АД предвижда да изгради и прилага ефективна 

ценова стратегия, най-същественото в която е: 

 Поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо 

цените на алтернативните енергоносители; 

 Нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на 

устойчиво им равнище за по-продължителен период от време; 

 Осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта. 

 

От екологична гледна точка са разгледани следните аспекти: 

 природния газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са 

предимствата на природния газ относно замърсяването спрямо другите горива; 

 въздействие върху елементите на околната среда- води, почви, растителен и 

животински свят и ландшафта; 

 въздействие върху здравето на хората и социално-икономическите условия. 

 

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на 

газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните потребители. 

Усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един елемент от тази верига. 

В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на 

ефективността: 
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В производството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни 

проучвания и проектиране; квалифициран персонал; рационализиране на снабдителния 

процес. 

В маркетинга на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data 

Acquisition);монтиране на електронни разходомери;изграждане на Billing System;изграждане 

на центрове за работа с потребителите;квалифициран персонал; атрактивни рекламни 

кампании. 

 

С оглед на гореизложено може да бъде направен извода, че при равни други условия за 

периода на бизнес плана „Черноморска технологична компания”АД ще разполага с 

финансови възможности за осъществяване на дейностите разпределение и снабдяване с 

природен газ от краен снабдител за осъществяване на дейностите „разпределение на природен 

газ” и „снабдяване на природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот. 

 

 

Във връзка с изложеното по-горе, комисията счита, че „Черноморска технологична 

компания” АД притежава финансови  възможности за реализиране на проектите за 

газификация на общините Хисаря и Сопот, съответно за осъществяване на дейностите 

„разпределение на природен газ” и „снабдяване на природен газ от краен снабдител” на 

териториите на двете общини.  

 

 

Предвид гореизложеното,  

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 3 и ал. 3 във връзка с чл. 43, ал. 8 

от Закона за енергетиката, 

 

 Издава на „Черноморска технологична компания”АД, 

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон І” № 

25, с ЕИК 813101815. 

 

лицензия № Л-332-08/12.07.2010 г. за извършване на дейността “разпределение на 

природен газ” на територията на община Хисаря за срок от 35 (тридесет и пет) години – 

приложение и неразделна част от това решение. 

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 и ал. 3 във връзка с чл. 43, ал. 

8 от Закона за енергетиката,  

 

 Издава на „Черноморска технологична компания”АД, 

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон І” № 

25, с ЕИК 813101815. 

 

лицензия № Л-332-12/12.07.2010 г. за извършване на дейността “снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” на територията на община Хисаря за срок от 35 

(тридесет и пет) години – приложение и неразделна част от това решение. 
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3. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 

 

Одобрява бизнес плана на „Черноморска технологична компания”АД, за 

територията на община Хисаря за периода 2010 г.- 2014 г., приложение № 3 към 

лицензиите по т. 1 и т. 2. 

 

4. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 

 

Одобрява Правила за работа с потребителите на „Черноморска технологична 

компания”АД, за територията на община Хисаря за периода 2010 г.- 2014 г., приложение 

№ 4 към лицензиите по т. 1 и т. 2. 

 

 

5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 3 и ал. 3  във връзка с чл. 43, ал. 

8 от Закона за енергетиката, 

 

 Издава на „Черноморска технологична компания”АД, 

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон І” № 

25, с ЕИК 813101815. 

 

лицензия № Л-333-08/ 12.07.2010 г. за извършване на дейността “разпределение на 

природен газ” на територията на община Сопот за срок от 35 (тридесет и пет) години – 

приложение и неразделна част от това решение. 

 

6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 10 и ал. 3 във връзка с чл. 43, ал. 

8 от Закона за енергетиката,  

 

 Издава на „Черноморска технологична компания”АД, 

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон І” № 

25, с ЕИК 813101815. 

 

лицензия № Л-333-12/12.07.2010 г. за извършване на дейността “снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” на територията на община Сопот за срок от 35 

(тридесет и пет) години – приложение и неразделна част от това решение. 

 

 

7. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 

 

Одобрява бизнес плана на „Черноморска технологична компания”АД, за 

територията на община Сопот за периода 2010 г.- 2014 г., приложение № 3 към 

лицензиите по т. 5 и т. 6. 
 

 

8. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 

 

Одобрява Правила за работа с потребителите на „Черноморска технологична 

компания”АД, за територията на община Сопот за периода 2010 г.-2014 г., приложение 

№ 4 към лицензиите по т. 5 и т. 6. 
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9. Задължава „Черноморска технологична компания”АД в 3 (три) месечен срок от 

датата на издаване на лицензиите да представи в ДКЕВР за одобряване  на „Общите 

условия на договорите за продажба на природен газ” за териториите на община Хисаря  

и община Сопот, в съответствие с изискванията на чл. 90 и чл. 91 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката . 

 
 

 

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

Върховния административен съд.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         /Ангел Семерджиев/ 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    /Емилия Савева / 
 


