
 1

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ТПрГ - 8 
от 11. 12. 2006г. 

 
 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на свое заседание, 
проведено на 11. 12. 2006 г., след като разгледа доклада на председателя на 
конкурсната комисия за провеждане на конкурс за определяне на титуляр на 
лицензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на 
територията на община Сливен, назначена с решение на ДКЕВР №ТПрГ-
7/02.10.2006г. и резултатите от проведеното класиране на конкурсната комисия, 
оценките на представените от кандидатите предложения и предложението за 
определяне на кандидата, спечелил конкурса, както и фактите и обстоятелствата, 
изложени в направените предложения, установи следното: 

 
 Заявления за участие в конкурса за определяне на титуляр на лицензия за 

осъществяване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на община 
Сливен, са подадени от “Овергаз Инк.” АД, България, съвместно предприятие “Acegas-
APS” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., Италия и “Промишлено газоснабдяване“ ООД, 
България. 
 І. Заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях са подадени в 
определения от ДКЕВР срок. Предложенията на кандидатите са изготвени съгласно 
изискванията на конкурсната документация, приета с решение на ДКЕВР №ТПрГ-
1/06.03.2006 г. Пакет № 1 съдържа заявление за участие в конкурса за определяне на 
титуляр на лицензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на 
територията на община Сливен и приложенията към него от т. 2 до т. 12, пакет № 2 
съдържа техническа част на предложението, а пакет № 3 – финансова част на 
предложението.  

Заявлението на “Овергаз Инк.” АД е заведено с вх. № Е-16-07-2 /29.09.2006 г. и е 
подписано от Сашо Дончев, изпълнителен директор на дружеството с правомощия да 
представлява дружеството, съгласно съдебната регистрация. 

То съдържа искане за участие в обявения конкурс за определяне на титуляр на 
лицензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на 
община Сливен, а в случай на спечелване на конкурса – за издаване на лицензия за 
дейността “разпределение на природен газ” за срок от 35 години. 

Този срок е мотивиран от кандидата с това, че газификацията на територията на 
община Сливен е инфракструктурен проект с дълъг срок за реализация и възвръщаемост 
на инвестициите, както и:  

- физическата годност на полиетиленовите тръби, с които ще се изгражда мрежата 
(над 50 години); 

- 25-годишен срок на амортизация на активите на газоразпределителната мрежа и 
съоръженията към нея, съгласно единния класификатор на основните средства и Закона за 
корпоративно и подоходно облагане;  
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- сравнително големия брой на пряко присъединени към газопреносната мрежа на 
“Булгаргаз” ЕАД потребители, 

- изследванията на опита на европейските държави, който показва, че срокът на 
подобни разрешения е около 35 години. 

“Овергаз Инк.” АД е представило копие от съдебното решение за регистрация в 
търговския регистър на Софийски градски съд. От съдебното решение за регистрация е 
видно, че “Овергаз Инк.” АД е учредено на 24.11.1992г. като акционерно дружество със 
седалище в гр.София, ул.”Шипченски проход” № 67, вписано в регистъра на съда по 
фирмено дело № 22691/92г.  

Представен е оригинал на удостоверение от Софийски градски съд от 04.09.2006г. от 
който е видно, че дружеството е учредено на 24.11.1992 г. като акционерно дружество, 
вписано под № 6003, том 104, стр. 74 по ф.д. № 30913/ 1992 г. в Регистъра за търговските 
дружества. Седалището на дружеството е гр. София, район Лозенец, ул.“Филип Кутев” № 
5. Предметът на дейност е маркетинг, инженеринг, производство, предприемачество, 
посредничество и търговия, включително с горива и енергийни ресурси; инвестиции в 
градските и общинските инфраструктури, в т.ч. за газификация, топлофикация, 
електроснабдяване, водоснабдяване и др., лизинг, както и други дейности, които трябва да 
бъдат водени по търговски начин. 

Капиталът на дружеството е 50 000 000 лева, разпределен в 100 000 броя 
обикновени налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 500 лева 
на всяка една. 

“Овергаз Инк.” АД се представлява от изпълнителния директор Сашо Дончев. 
Кандидатът е представил копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

БУЛСТАТ № 040845618. “Овергаз Инк.” АД е регистрирано под данъчен № 2221004496 в 
данъчния регистър. 

 “Овергаз инк.” АД е представил банкова гаранция № В 6148/28.09.2006г., издадена 
от “Обединена Българска Банка” АД, с която банката гарантира безусловно и неотменимо 
пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за сумата от 30 000 лева, 
представляващи гаранция за участие в конкурса за газификация на община Сливен, която 
да бъде изплатена, отхвърляйки всякакви възражения от страна на участника “Овергаз 
инк.” АД. 

 Заявлението на “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. с вх. № Е-16-07-
3/29.09.2006 г. е подадено в деловодството на ДКЕВР в 15.45 ч. и e  подписано от Клаудио 
Андреоли, упълномощен представител на съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. В заявлението е направено искане за участие в конкурса за 
определяне на титуляр на лицензия за осъществяване на дейността “разпределение на 
природен газ” на територията на община Сливен, а в случай на спечелване на конкурса - 
за издаване на лицензия за дейността “разпределение на природен газ” за срок от 35 
години на дружество, учредено по българските закони, в съответствие с чл. 46, ал. 4 от ЗЕ, 
в което двете дружества, обединени в съвместното предприятие ще участват с квоти, 
определени в споразумението за учредяване на Съвместното предприятие, подписано в 
град Падуа на 22.09.2006 г., приложено към настоящото заявление.  

Направена е обосновка на искания срок на лицензията, който е аргументиран с 
реализирането на допълнителни инвестиции за завършването на проекта за газифициране 
на община Сливен след двадесетата година и периода на възвръщаемост на  инвестициите, 
подробно изложени в представения бизнес план и финансов план 2008-2027 г.  

Между “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е подписано “Споразумение 
за съвместно предприятие с връчване на специален мандат с представителство и 
съответно пълномощно” от 22.09.2006 г.  

Двете дружества се задължават да участват заедно в представянето на офертата за 
конкурса за община Сливен, като учредяват съвместно предприятие с квоти на участие от 
52 % за “Acegas-aps” S.p.A. и 48 % за “Costruzioni Dondi” S.p.A. В случай на спечелване на 
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конкурса, “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. ще учредят дружество по 
българското законодателство, в което ще участват с квота равна или по-голяма, до 
момента на започване на дейността, предмет на самата лицензия, от 67 % от съответния 
дружествен капитал, споразумявайки се, че тази квота ще бъде разпределена между тях в 
52% за “Acegas-aps” S.p.A. и 48% за “Costruzioni Dondi” S.p.A.  

Задълженията и отговорностите между дружествата при осъществяване на 
дейността, предмет на конкурса, се разпределят както следва: 

 “Costruzioni Dondi” S.p.A. – изграждане на мрежа, на подземно и въздушно 
присъединяване и на газорегулаторни кабини, така, съгласно одобрения бизнес план; 

 “Acegas-aps” S.p.A. – управление на дейността, консултантска дейност по започване 
на управление на разпределителната мрежа и търговска дейност, според клаузите в 
одобрения бизнес план.  

Съгласно чл. 3 от “Споразумение за съвместно предприятие с връчване на специален 
мандат с представителство и съответно пълномощно”, във връзка с дейността, предмет на 
конкурса, “Costruzioni Dondi” S.p.A. възлага задължения на дружеството “Acegas-aps” 
S.p.A. и го назначава за специален пълномощник с представителство за извършването на 
всички необходими юридически действия за осигуряване участието и представителството 
на съвместното предприятие в конкурса за определяне на титуляр на лицензия за 
осъществяване на дейността “разпределение на природен газ” на община Сливен. С 
подписване на споразумението “Acegas-aps” S.p.A. е специално упълномощено от  
“Costruzioni Dondi” S.p.A. да изготвя, подписва и извършва всички дейности и документи 
във връзка с конкурса, посредством свои представители и специални пълномощници.  

Според чл. 7 от споразумението, срокът му на действие започва от датата на неговото 
подписване до (i) завършване на процедурата по присъждане, в случай на неприсъждане 
на лицензията на Страните, според договора, или (ii) до изтичане на срока на лицензията, 
предмет на конкурса, в случай на присъждане на лицензията на Страните, според 
договора.  

Освен в случаите на друго писмено споразумение между страните, крайният срок на 
изтичане на мандата и на пълномощното по чл.3 от договора може да се определи и от 
хипотезата за прилагане на възможността за изтичане на срока, предвидена в описаната в 
предходния абзац точка (ii). 

Споразумението за съвместно предприятие с връчване на специален мандат с 
представителство и съответно пълномощно” е прочетено, подписано и одобрено от 
представители на двете дружества - Франческо Джакомин и Серджо  Пантано.  

За Серджо  Пантано е представено и специално пълномощно от 16.11.2006 г., с което 
Нино де Паулис, едноличен управител на  “Costruzioni Dondi” S.p.A го упълномощава с 
редица правомощия, детайлно изброени в текста на документа, като например да 
представлява дружеството в Италия и чужбина в отношенията с държавната 
администрация, да подписва договори и всякакви документи, прилагани към тях, които 
дружеството сключва с държавни, областни местни и частни обединения, да приема 
търгове, концесии и дейности както самостоятелно, така и в съучастие с други, да създава 
консорциуми от предприятия, временни асоциации на предприятия да подписва от името 
на и за сметка на дружеството договорите за търгове и концесиите с държавата и други. В 
текста на пълномощното също така е записано, че пълномощникът може да прави всичко 
необходимо и подходящо за изпълнение на дадените му пълномощия, дори и ако не е 
изрично посочено в документа. 

Законът за енергетиката в чл. 46, ал. 4 разрешава в конкурса да участва 
чуждестранно лице. В този случай лицензията се издава на дружество, регистрирано по 
Търговския закон, в което чуждестранното лице притежава най-малко 67 на сто от 
капитала. 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката в чл. 35 детайлизира това 
изискване, като посочва, че кандидат за участие в конкурс може да бъде българско или 
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чуждестранно юридическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по 
националното си законодателство, както и техни обединения. 

Решението за откриване процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия 
за извършване на дейността “Разпределение на природен газ” на територията но община 
Сливен” гласи, че “чуждестранно лице може да участва в конкурса по реда на чл. 46, ал. 4 
от ЗЕ”, тоест препраща към изискванията на закона.  

Видно от изложеното, участието на “Costruzioni Dondi” S.p.A. и “Acegas-aps” S.p.A. в 
конкурса не противоречи на изискванията на закона. Всяко едно от дружествата е 
чуждестранно лице. 

Представеното “Споразумение за съвместно предприятие с връчване на специален 
мандат с представителство и съответно пълномощно”  не представлява акт на създаване на 
ново юридическо лице, с цел, а като договореност за обединение на усилията на “Acegas-
aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. с цел съвместно участие в организирания конкурс. 

Съгласно чл. 3 от споразумението, “Acegas-aps” S.p.A. се е задължило да представлява 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. пред Комисията и да извършва всички действия за осигуряване 
участието и представителството на съвместното предприятие в конкурса за определяне на 
титуляр на лицензия за извършване на дейността разпределение на природен газ на 
територията на община Сливен. 

Видно от тази клауза, със споразумението двете дружества не учредяват трето 
самостоятелно юридическо лице, а създават обединение за съвместно участие по чл. 35 от 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.  

Кандидатът е представил за всяка от страните в съвместното предприятие 
Удостоверение от Италианската търговска палата, което по италианското право е 
юридическият документ, доказващ регистрирането и съществуването на дружеството, 
актуалното му състояние, данъчният номер на дружеството, както и обстоятелството, че 
дружеството не е в производство по несъстоятелност. 

Представено е удостоверение от Търговска, промишлена, занаятчийска и земеделска 
палата на град Триест, служба “Регистър на предприятията” на “Acegas-aps” S.p.A. от 
28.08.2006 г. Дружеството е учредено с акт от 10.05.1997 г., със седалище гр. Триест, ул. 
“Маестри дел Лаворо” № 8 и със срок до 31.12.2050 г. Юридическата форма на 
дружеството е акционерно дружество. 

В предмета на дейност на дружеството са вписани “извършване .... на  дейности, 
свързани с цялостно управление на водни ресурси....; цялостно управление на енергийни 
ресурси: закупуване, производство пренос, преобразуване, разпределение и продажба на 
електрическа енергия; производство, пренос, манипулация, разпределение и продажба на 
газ; производство, пренос и продажба на топлинна енергия за промишлена и битова 
употреба; управление на сградни отоплителни съоръжения...; управление екологични 
услуги...”.  

Капиталът на дружеството е € 282 983 213.28  (внесен).  
По реда на Закон № 46 от 5 март 1990 г., съдържащ норми за безопасност на 

съоръженията, дружеството притежава правоспособност за извършване на монтаж, 
преустройство, разширяване и поддръжка на съоръженията по чл. 1 от Закона.  

Представено е удостоверение от 06.09.2006 г. на службата за обявяване в 
несъстоятелност на съда в град Триест, че “Acegas-aps” S.p.A. не е обявено в 
несъстоятелност, не е обект на предварителна договореност с кредитори или на 
контролирано управление.    

Представено е удостоверение от Търговска, промишлена, занаятчийска и 
селскостопанска камара на град Ровиго, служба “Фирмен регистър” на “Costruzioni Dondi” 
S.p.A. от 14.09.2006 г. Дружеството е създадено с учредителен договор от 15.07.1973 г., 
седалището на дружеството е бул. “Деле Индустрие” 13/А. Юридическата форма на 
дружеството е еднолично акционерно дружество. 
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В предмета на дейност на дружеството са вписани “строителство и благоустройство: 
всяка дейност без никакво изключение, предвидена от Президентско постановление № 34 
от 25.01.2000 г....; частно строителство...; услуги: ...извършване на услуги на обществени и 
частни организации, свързани с управление на водопроводи, на газопроводи, на 
петролопроводи, на канализационна мрежа, на пречиствателни инсталации, на 
дестилаторни съоръжения...; автотранспорт...; участия...; движими и недвижими 
финансови операции – гаранции...; участия в търгове и концесии...” 

Капиталът на дружеството е € 3 120 000.00  (внесен). 
По реда на Закон № 46 от 5 март 1990 г., съдържащ норми за безопасност на 

съоръженията, дружеството притежава правоспособност за извършване на монтаж, 
преустройство, разширяване и поддръжка на съоръженията по чл. 1 от Закона.  

В същото удостоверение е посочено, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, 
не е обект на предварителна договореност с кредитори или на контролирано управление. 
Освен това се декларира, че през последните пет години, в службата “Фирмен регистър” 
не е постъпвала декларация за обявяване в  несъстоятелност, за предварителна 
договореност с кредитори или за контролирано управление на дружеството.  

Представено е удостоверение от 09.05.2006 г. на службата за обявяване в 
несъстоятелност на съда в град Ровиго, че към датата на издаването му спрямо 
“Costruzioni Dondi” S.p.A не съществува висящо обявяване в несъстоятелност и през 
последните 60 дни не е подавана молба за предварителна договореност с кредиторите. 

Кандидатът е представил копие от удостоверението за данъчна регистрация, за всяка 
от страните в съвместното предприятие. Съгласно италианското право, юридическият 
документ, удостоверяващ  данъчния номер на дружеството е удостоверение от 
Италианската търговска палата. В представеното удостоверение от Търговска, 
промишлена, занаятчийска и земеделска палата на град Триест, служба “Регистър на 
предприятията” на “Acegas-aps” S.p.A. от 28.08.2006 г. е посочен данъчен номер и номер 
на вписване в регистъра на предприятията в Триест: 00930530324. В представеното 
удостоверение от Търговска, промишлена, занаятчийска и селскостопанска камара на град 
Ровиго, служба “Фирмен регистър” на “Costruzioni Dondi” S.p.A. от 14.09.2006 г. е 
посочен фискален код и номер на вписване във фирмения регистър в Ровиго: 
00103480299.   

Кандидатът е представил банкова гаранция Прот. № 1/15.09.2006 г., издадена от 
“Unicredit Banca D’Impresa”, Триест, с която банката неотменимо и безусловно се е 
задължила да заплати без възражения и спорове, при първо писмено искане от страна на 
ДКЕВР всяка сума до максималния размер от 30 000.00 лв.(тридесет хиляди български 
лева), представляваща гаранция за участие в конкурса на “Acegas-aps” S.p.A. за 
определяне на титуляр на лицензия за осъществяване на дейността “разпределение на 
природен газ” на територия на община Сливен.  

“Промишлено газоснабдяване” ООД е подало заявление с вх. № Е-16-07-4/29.09.2006 
г., което е подадено в деловодството на ДКЕВР в 15.45 ч. и e подписано от Александър 
Тасев, управител на “Промишлено газоснабдяване” ООД. В заявлението е направено 
искане за участие в конкурса за определяне на титуляр на лицензия за осъществяване на 
дейността “разпределение на природен газ” на територията на община Сливен, а в случай 
на спечелване на конкурса - за издаване на лицензия за дейността “разпределение на 
природен газ” за срок от 35 години.  

Направена е обосновка на искания срок на лицензията, който е аргументиран със 
сериозните намерения на дружеството за реализация на подготвения бизнес план за 
газификацията на община Сливен и развитие на междуселищните и газоразпределителни 
мрежи на територията на общината. “Промишлено газоснабдяване” ООД желае да 
предложи на своите клиенти дългосрочно сътрудничество, обосновано на прозрачност и 
коректност .  
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“Промишлено газоснабдяване” ООД е представило копие от съдебното решение за 
регистрация в търговския регистър на Софийски градски съд. От съдебното решение за 
регистрация е видно, че “Промишлено газоснабдяване” ООД е учредено на 6.10.2004 г. 
като дружество с ограничена отговорност със седалище в гр.Кюстендил, ул.”Даскал 
Димитрий” № 31, вписано в регистъра на съда по фирмено дело № 483/04г.  

Представен е оригинал на удостоверение от Сливенски окръжен съд от 26.09.2006 г., 
че под № 77, том 4, стр. 154 по ф.д. № 780/ 2005 г. в Регистъра за търговските дружества е 
вписано дружество с ограничена отговорност “Промишлено газоснабдяване” ООД със 
седалище гр. Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 41, офис 312, с предмет на дейност: 
потребление на природен газ, като се организира експлоатацията, поддръжката и ремонта 
на отклонението от републиканския газопровод за природен газ на територията на 
сливенска област, изграждане, поддържка и експлоатация на газопреносни мрежи за 
промишлени и битови нужди, изграждане, поддръжка и експлоатация на газстанции и 
метанстанции, покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, 
преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажбата им, търговско 
представителство и посредничество, превозни, спедиционни, комисионни и складови 
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги. 

Капиталът на дружеството е 5 000 лева, като съдружници са “Метан строй “ ООД, гр. 
Сливен, Александър Здравков Тасев, Стоян Михов Стоянов, Десислава Христова Радкова 
и Екатерина Янкова Фурнаджиева. 

Дружеството се управлява от управител и представлява от Александър Здравков 
Тасев. 
 Кандидатът е представил копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
БУЛСТАТ № 109 577 844. “Промишлено газоснабдяване” ООД е регистрирано под № по 
НДР 110 211 222 5.  

Кандидатът е представил банкова гаранция № 448/18.06.2006, издадена от 
“International Asset Bank”, клон Сливен, на името на “Промишлено газоснабдяване” ООД- 
гр. Сливен, с която банката гарантира безусловно и неотменно пред Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране за сумата от 30 000 лева, представляващи гаранция за 
участие в конкурса за газификация на община Сливен, която да бъде изплатена, 
отхвърляйки всякакви възражения от страна на участника “Промишлено газоснабдяване” 
ООД- гр. Сливен. 

 Кандидатите са представили декларации по чл. 40, ал. 3, т. 1, т. 2 и т.3 от Закона за 
енергетиката, декларация за опазване на тайната на сведенията, съдържащи се в 
конкурсната документация, декларации по чл. 13, ал. 2, т. 3, б. “а” и б. “б” от Наредбата за 
лицензиране на дейностите в енергетиката и данни за процентното участие на 
акционерите и съдружниците в капитала на дружествата.  

“Овергаз Инк” АД е представило консолидирани годишни финансови отчети с 
приложения към тях за последните 3 години. 

 “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. са представили заверени годишни 
финансови отчети с приложения за последните 3 години. Към финансовите отчети са 
приложени одиторски доклади. 

“Промишлено газоснабдяване” ООД е представило годишни финансови отчети с 
приложения към тях за последните 2 години. Към финансовите отчети не са приложени 
одиторски доклади, защото дружеството не подлежи на финансов одит. Съгласно т. 6 от 
конкурсната документация за приложенията към заявлението, новоучредените 
юридически лица следва да представят доказателства за паричен ресурс (удостоверение от 
съответната банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие.  

Представена е информация относно опита на кандидатите в извършването на 
подобна дейност, за управленската и организационна им структура и за образованието и 
квалификацията на ръководния персонал, доказателства за осигурени финансови средства 
за извършване на лицензионната дейност, данни за притежаваните материални ресурси за 
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извършване на дейността обществено снабдяване с природен газ. Приложени са 
препоръки, банкови референции и референции от други организации, за които 
кандидатите са изпълнявали подобни проекти, свързани с експлоатацията и изграждането 
на газоразпределителни мрежи, проекти на общи условия на договорите с битови 
потребители и правила за работа с потребителите.  

Кандидатите са представили предложение за мрежата, чрез която ще се осъществява 
дейността “разпределение на природен газ” на територията на община Сливен, което 
съдържа описание на мрежата за газоснабдяване с нейните технически и технологични 
характеристики, схема за газификация, график за изграждане по години, начални срокове 
за въвеждане в експлоатация, направили са правен анализ. Финансовата част на 
предложенията на кандидатите съдържа: маркетингово проучване и методика за определяне 
на очаквана консумация на природен газ по години и по групи потребители, и очаквана 
максимална консумация на природен газ по групи потребители и срок за достигането й; бизнес 
план, за период на дейност не по-малък от десет години и финансиране на проекта; 
финансов модел, за период на дейност за 20 години и анализ на основните икономически 
показатели с етапи на инвестиране и присъединяване на потребители към мрежата; 
направени са анализи на влиянието върху околната среда и социалните аспекти на 
газификацията.  

IІ. Относно съответствието на предложението за мрежата, чрез която ще се 
осъществява дейността “разпределение на природен газ” на територията на община 
Сливен.  

ІІ.1. Описание на мрежата за газоснабдяване с нейните технически и технологични 
характеристики. 

Предвидената мрежа, чрез която ще се осъществява дейността “разпределение на 
природен газ” на територията на община Сливен, е изготвена от всички кандидати в 
съответствие с направените от тях проучвания и планове за развитие на дейността.  

Всички кандидати са представили в своите разработки техническите и 
технологическите характеристики на мрежите за газоснабдяване. Посочени са основните 
параметри на газопроводите високо налягане, междуселищни  газопроводи и градските 
газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях.  

Всеки един от кандидатите е представил индивидуално техническо решение за 
изграждането на разпределителна мрежа на територията на община Сливен, като е взета 
под внимание съществуващата  газоразпределителна мрежа. 

ІІ.1.2. Схема за газификация.  
Кандидатите са приложили в своите предложения различни типове карти и схеми, в 

това число регионални и карти на отделните населени места.  
С писмо изх. № Е-16-07-10/26.10.2006г. на председателя на конкурсната комисия е 

изискано от “Промишлено газоснабдяване” ООД схеми по етапи на изграждане за всички 
населени места предвидени за газификация. В отговор на писмото “Промишлено 
газоснабдяване” ООД е представило подробни схеми за газификация на населените места 
на територията, на които ще се изграждат газопроводи.  

Схемите на всички кандидати съдържат достатъчно данни според изискванията на 
конкурсната документация.  

ІІ.1.3. График за изграждане по години, за срок от 10 години и начални срокове за 
въвеждане в експлоатация. 

С цел анализ на техническите предложения, са представени графики за дължината на 
газоразпределителната мрежа планирана за изграждане от кандидатите в таблично 
описаните населени места. 
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Кандидат  “Овергаз Инк.” 
АД 

“Acegas” SPA / "Costruzioni 
Dondi" SPA 

"Промишлено 
газоснабдяване" ООД 

Населени места 
предвидени за 

газификация през 
първите десет 

години 

    гр.Сливен 

    гр. Кермен 

    с.Блатец 

    с.Камен 

гр.Сливен гр. Сливен с.Жельо Войвода 

    с. Самуилово 

    с. Николаево 

    с. Гергевец 

    с. Крушаре 

    с.Драгоданово 

    с. Тополчане 

Населени места 
предвидени за 

газификация през 
вторите десет 

години 

гр.Сливен     
гр. Кермен - - 
с.Жельо 
Войвода     

с.Камен     
с. Самуилово     
с. Тополчане     
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Предвидена за изграждане на газоразпределителна мрежа на 
територията на община Сливен

Изградена ГРМ през първите 10
години [kм]

236,9 175,7 376,4

Изградена ГРМ общо за 20
години [kм]

411,5 175,7 376,4

“Овергаз Инк.” АД
“Acegas” SPA / 

"Costruzioni Dondi" 
SPA

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД
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Dondi" SPA

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД

 
 

По проект кандидатът “Овергаз Инк.” АД предвижда в края на двадесетата година 
да има 411.5 км газоразпределителна мрежа на територията на шест населени места, като 
19.37 км от нея ще бъде изкупена от "Промишлено газоснабдяване" ООД през първата 
година на бизнес плана. В края на десетата година изградената и изкупената мрежа ще е 
236.9 км на територията на град Сливен, представляващи 57.6% от общата дължина на 
мрежата.  

Съвместното предприятие “Acegas” SPA / "Costruzioni Dondi" SPA в 
предложението си е посочил изградената мрежа в края на десетата година да е с дължина 
175.71 км представляваща 100% от общо планираната за изграждане през двадесет 
годишния период, като 15.96 км ще бъде изкупена от "Промишлено газоснабдяване" ООД 
през първата година на бизнес плана. Кандидатът “Acegas” SPA / "Costruzioni Dondi" SPA 
ще изгражда газоразпределителна мрежа само на територията на град Сливен през 
двадесет годишният период. Планирани са и други населени места за газификация след 
двадесетата година но не са взети под внимание тъй като не са в сроковете определени от 
конкурсната документация.  

Кандидатът "Промишлено газоснабдяване" ООД е собственик на 15.9 км 
газопроводи на територията на община Сливен. В предложението си кандидатът е 
планирал да изгради общо 376.4 км нова газоразпределителна мрежа с цел газификация на 
единадесет населени места. По планове цялата мрежа ще бъде изградена в периода на 
първите десет години от бизнес плана.  

Разликите в дължините на планираните за изграждане и въвеждане в експлоатация от 
кандидатите “Овергаз Инк” АД , съвместното предприятие “Acegas-aps” SpA / “Costruzioni 
Dondi” SpA и "Промишлено газоснабдяване" ООД се обясняват с индивидуалните 
технически решения, броя населени места и стратегията при разработване на пазара.  
Кандидатите “Овергаз Инк” АД и съвместното предприятие “Acegas-aps” SpA / 
“Costruzioni Dondi” SpA са изразили намерение да изкупят съществуващата мрежа 
собственост на "Промишлено газоснабдяване" ООД в първата година от своите бизнес 
планове. От своя страна собственикът на съществуващите газопроводи е изразил в 
заявлението си намерение да не продава действащите газопроводи до изтичане на 
законовия срок. Този факт ще се отрази върху проектите на кандидатите “Овергаз Инк” 
АД и съвместното предприятие “Acegas-aps” SpA / “Costruzioni Dondi” SpA. 
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С цел анализ на темпа на присъединяване на потребители към газоразпределителната 
мрежа, са показани графики изобразяващи планираните потребители от отделните 
кандидати. 
Участниците в конкурса "Промишлено газоснабдяване" ООД и съвместното предприятие 
“Acegas-aps” SpA /“Costruzioni Dondi” SpA са посочили в предложенията си да 
присъединят 100 % от планираните промишлени и обществено-административни 
потребители в първите десет години. Предвижданията на “Овергаз Инк” АД са 
присъединяване на 96.2% от всички планирани промишлени потребители и 91.4% от 
обществено-административни потребители за целия двадесет годишен период. 

Различният брой стопански потребители /промишлени и обществено-
административни/ предвидени за газификация от отделните кандидати може да се обясни 
с индивидуалните технически решения и достоверността на направените маркетингови 
проучвания.  
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В заявлението кандидатите предлагат различен темп на присъединяване на 
битовите потребители за първите десет години – “Овергаз Инк.” АД –76.5%;  съвместното 
предприятие “Acegas-aps” SpA/“Costruzioni Dondi” SpA  - 88.1%; "Промишлено 
газоснабдяване" ООД – 100%. Различията в броя битови потребители предвидени от 
кандидатите за газификация  се дължи на индивидуалната оценка на пазара и 
индивидуалните техническа решения за изграждане на мрежата. 

От направените по-горе анализи се констатира, че най-бързи темпове за 
газификация предвижда "Промишлено газоснабдяване" ООД, тъй като за десетгодишен 
период планира да изгради най-много газопроводи с цел газификация на единадесет 
населени места и присъединяване на 242 стопански и 18604 битови потребители. 

Кандидатите “Овергаз Инк.” АД и съвместното предприятие “Acegas-aps” 
SpA/“Costruzioni Dondi” SpA през първите десет години ще изграждат 
газоразпределителна мрежа и присъединяват потребители единствено на територията на 
град Сливен. С липсата на инвестиции в останалите населени места на територията на 
община Сливен не се присъединяват значителен брой потенциални стопански и битови 
потребители.  

Кандидатът “Овергаз Инк.” АД предвижда бърз темп на газификация на град 
Сливен като изгражда 236.9км газопроводи и присъединява значителен брой потребители 
през първите десет години – 387 стопански и 16 364 битови. 

Съвместното предприятие “Acegas-aps” SpA/“Costruzioni Dondi” SpA планира да 
изгради газопроводна мрежа с най-малка дължина /195.8 км/ и присъедини най-малко 
потребители, което е причината за ниската ефективност на проекта. 

ІІ.1.3. Правен анализ 
ІІ.1.3.1. Установяване наличието на съществуваща газоразпределителна мрежа на 

територията на община Сливен. 
Кандидатът “Овергаз Инк.” АД е установил наличието на съществуваща 

газопреносна мрежа на територията на община Сливен. През територията на община 
Сливен преминава преносен газопровод от южния полупръстен. Описани са двете 
отклонения от този газопровод за ГРС-Сливен и техническите данни на 
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газоразпределителните станции. Описани са и дължината и техническите данни на 
стоманен газопровод, свързващ АГРС с оранжерии Сливен и на друг газопровод от АГРС 
през промишлената зона и градската част на Сливен, от когото са изградени отклонения 
към потребители. Посочена е и общата дължина на изградените от 1988 г. насам 
стоманени газопроводи на територията на общината 15 696 м. 

Кандадатът “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е установил, че през 
територията на община Сливен преминава част от газопреносната мрежа на “Булгаргаз” 
ЕАД. На територията на общината има частично изградена газоразпределителна мрежа, 
към която са присъединени потребители на природен газ. Понастоящем съществуващата 
газоразпределителна мрежа е изкупена и е станала собственост само на едно лице. 

Кандадатът “Промишлено газоснабдяване” ООД е описал подробно съществуващата 
газоразпределителна мрежа на територията на община Сливен. Тя се състои от основен 
разпределителен газопровод, изграждан в периода 1988-1992 г. и има три основни клона, 
чието местоположение, технически характеристики и захранваните потребители са 
описани от дружеството.  

След 2000 г. е започнала масова газификация на по-големите предприятия на 
територията но община Сливен, като средствата за изграждане на газопроводните 
отклонения се осигуряват от самите фирми. Изброени са тринадесет промишлени 
предприятия на територията на общината, които със свои средства са изградили 
газопроводни отклонения и са потребители на природен газ.  

След прекратяване на производството по несъстоятелност на “Промишлен 
газопровод за природен газ” ООД, “Промишлено газоснабдяване” ООД проектира и 
изгражда със собствени средства газопроводните отклонения до пет фирми, които са 
изброени в правния анализ. 

Настоящата дължина на изградената газоразпределителна мрежа на територията на 
община Сливен е над 20 км. Газопроводните отклонения до последните присъединени 
промишлени потребители са проектирани и изградени с диаметри, даващи възможност за 
присъединяване на нови потребители. 

Всички кандидати са представили правни анализи относно съществуващите 
газопроводи на територията на община Сливен, които съответстват на изискванията на 
конкурсната документация. Правният анализ на “Промишлено газоснабдяване” ООД в 
тази му част е най-подробен и задълбочен в сравнение с анализите на останалите 
кандидати. 

ІІ.1.3.2.Установяване и анализ на съществуващите права или фактически отношения 
на ползване на изградената газоразпределителна мрежа, ако има такава.  

Кандидатът “Овергаз Инк.” АД е посочил е броят на присъединените към 
газопреносната мрежа на “Булгаргаз” ЕАД потребители на територията на община Сливен 
и тяхната консумация, както и броя на промишлените и обществено-административните 
обекти на територията на общината.  

Посочено е, че на територията на общината има изградени газопроводни отклонения, 
които са собственост на пряко присъединени потребители и според кандидата подлежат 
на изкупуване по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за енерегетиката и потребителите са 
длъжни да предоставят за целите на преноса достъп до тях по чл. 197, ал. 7 от закона. 

Кандидатът “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е установил, че 
газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен е собственост на лице, 
което не притежава лицензия по Закона за енергетиката за извършване на дейността 
“разпределение на природен газ” и не би могло да предоставя услуги по разпределение и 
обществено снабдяване с природен газ. 

Съгласно § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за енергетиката, тази мрежа следва да бъде 
изкупена от съответното лицензирано предприятие в осемгодишен срок. Описан е 
подробно правният ред, по който следва да стане изкупуването. 
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От анализа на съществуващите права или фактически отношения на ползване на 
изградената газоразпределителна мрежа кандидатът е заключил, че са налице юридически 
основания за придобиване от титуляра на лицензията на права върху съществуващата към 
момента газоразпределителна мрежа на територията на община Сливен. 

Кандидатът “Промишлено газоснабдяване” ООД е анализирал действащата 
нормативна уредба за вещноправния режим на газоразпределителните мрежи и 
задължението на лицензианта, извършващ дейност по разпределение на природен газ да е 
собственик на енергийните обекти или в негова полза да е учредено ограничено вещно 
право на ползване. В правния анализ са разгледани и свързаните с енергийните обекти 
сервитутни права в полза на лицензианта и режима на тяхното възникване и регистрация. 

Газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен се състои от 
основен разпределителен газопровод, изграждан в периода 1988-1992 г. и има три основни 
клона, чието местоположение, технически характеристики и захранваните потребители са 
описани в анализа. 

През 1989 г. е учредено дружество “Промишлен газопровод за природен газ” ООД, 
като съдружниците поемат задължение да прехвърлят припадащата им се част от 
стойността на газопровода в собственост на новообразуваното дружество. Носител на 
вещните права е  “Промишлен газопровод за природен газ” ООД в качеството си на 
самостоятелен правен субект.  

След 2000 г. е с възникналата масова газификация на по-големите предприятия на 
територията но община Сливен, тринадесет промишлени предприятия на територията на 
общината със свои средства изграждат газопроводни отклонения и стават техни 
собственици. 

С решение № 26/14.07.2003 г. на Сливенски окръжен съд е обявена 
неплатежоспособността на  “Промишлен газопровод за природен газ” ООД и спрямо него 
е открито производство по несъстоятелност. В хода на производството е постъпила молба 
от кредитора на дружеството “Промишлено газоснабдяване” ООД и длъжника за 
прекратяване производството по делото поради сключен между тях договор по чл. 740 ТЗ 
за уреждане плащането на паричните задължения на длъжника към кредитора.  

С договор за покупко-продажба от 8 ноември 2004г. между “Промишлен газопровод 
за природен газ” ООД и “Промишлено газоснабдяване” ООД, с който продавачът 
“Промишлен газопровод за природен газ” ООД продава на купувача “Промишлено 
газоснабдяване” ООД “собствените си движими вещи, представляващи в съвкупност 
газаразпределителни мрежи на територията на община град Сливен, състояща се от тръби, 
измервателни уреди, катодни защити, съоръжения и други, в едно с всички съпровождащи 
мрежата сервитутни права с местоположение, размери, граници и режим на серивтутната 
зона, подробно посочени в приложените към договора скици и спецификации”.  

Други газопроводни отклонения до пет фирми са проектирани и изградени със 
собствени средства на “Промишлено газоснабдяване” ООД и са собственост на 
дружеството. 

Всички кандидати са представили правни анализи относно съществуващите права 
или фактически отношения на ползване на изградената газоразпределителна мрежа на 
територията на община Сливен, които съответстват на изискванията на конкурсната 
документация. Правният анализ на “Промишлено газоснабдяване” ООД в тази му част е 
най-подробен и задълбочен в сравнение с анализите на останалите кандидати.   

ІІ.1.3.3. Необходимост от разпореждане или обременяване с вещни тежести на имоти 
на трети лица. 

Кандидатът “Овергаз Инк.” АД  е посочил, че на територията на община Сливен има 
изградени газопроводни отклонения, които са собственост на пряко присъединени 
потребители и според кандидата подлежат на изкупуване по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на 
Закона за енерегетиката.  
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Кандадатът “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е разгледал основните 
моменти в правната уредба на вещните права и статута на земята, върху която ще се строи 
газоразпределителната мрежа. Заявителят е направил анализ, който препраща към 
разпоредбите на ЗЕ и Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно правото на 
преминаване през чужди поземлени имоти и правото на прокарване на отклонения от 
мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти и учредяването на сервитути по ЗЕ, на 
право на собственост върху земята или ограничено вещно право на строеж в полза на 
титуляра на лицензия за разпределение на природен газ при изграждане на мрежи и 
съоръжения към тях. Посочени са ограниченията при правото на собственост или 
ограниченото вещно право на строеж по отношение на титуляра на правата и по 
отношение на статута на земята, като са анализирани разпоредбите на Закона за опазване 
на горите, Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Закона за защитените 
територии (ЗЗТ).  

Кандидатът е описал основната схема на последователността при изграждане на 
газоразпределителната мрежа, съгласно ЗУТ и изискванията на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС). Анализирани са основните изисквания на ЗУТ за изграждане на 
газоразпределителна мрежа, които включват одобрен инвестиционен проект, съгласно 
предвижданията на съответните общи и подробни устройствени планове, наличието на 
приет от общината ПУП (парцеларни устройствени планове), касаещ поземлените имоти, 
през които ще преминава трасето.  

Заявителят “Промишлено газоснабдяване” ООД е направил анализ на правния режим 
по отношение съществуващия режим на собственост на изградената газоразпределителна 
мрежа и необходимите стъпки в тази насока, които следва да бъдат предприети при 
получаване на лицензия за дейността “разпределение на природен газ”.  

Посочено е, че в капитала на “Промишлено газоснабдяване” ООД са апортирани 
дванадесет газопроводни отклонения до крайни потребители, а пет са изградени с негови 
средства и са негова собственост. Петнадесет газопроводни отклонения до крайни 
потребители са собственост на съответните потребители и са част от 
газоразпределителната мрежа, подлежаща на изкупуване по смисъла на § 4, ал. 1 от ПЗР 
на ЗЕ. Лицензиантът за дейността “разпределение на природен газ” на територията на 
община Сливен по силата на § 3 от ПЗР на ЗЕ следва да изкупи уредите за търговско 
измерване в тригодишен срок от влизане в сила на закона, освен ако не замени 
съществуващите със свои такива. 

“Промишлено газоснабдяване” ООД има сключени договори за наем с 
присъединените промишлени предприятия за ползване на част от външен 
разпределителен газопровод за пренос на природен газ срещу заплащане на определена 
цена в размер на процент от общо полученото количество природен газ за месеца. 
Договорите са със срок 1 година. 

В административния процес по изграждане на площадкови или линейни енергийни 
обекти, предвиден в предложението на кандидата, е заложено като етап придобиването на 
права върху земя – частна собственост. Кандидатът е посочил, че при прокарване на 
подземни газопроводи през чужд имот в урбанизираните територии ще бъдат спазвани 
изискванията на гл. V от ЗЕ и ЗУТ и е разгледана  необходимата административна 
процедура.  

Всички кандидати са представили правни анализи относно необходимост от 
разпореждане или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица, които 
съответстват на изискванията на конкурсната документация. Правният анализ на “Acegas-
aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. в тази му част е най-подробен и задълбочен в 
сравнение с анализите на останалите кандидати по отношение на анализа на действащите 
законови процедури. Правният анализ на “Промишлено газоснабдяване” ООД е най-
конкретен по отношение на отделните елементи от съществущата газоразпределителна 
мрежа, спрямо които е налице необходимост от разпореждане или обременяване с вещни 
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тежести на имоти на трети лица. Той съдържа най-точни предвиждания по отношение на 
конкретните обекти и действия, които кандидатът ще извърши ако бъде определен за 
титуляр на лицензията за разпределение на природен газ на територията на община 
Сливен.  

ІІ.1.3.4. Установяване на наличие или липса на особености, свързани със земеделски 
земи, със защитени със закон територии и обекти, свързани с националната сигурност, 
отбраната на страната, обществения ред и др. 

Заявителят “Овергаз Инк.” АД е е направил анализ на разпоредбите на Закона за 
опазване на земеделските земи, Закона за защитените територии и Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), които се отнасят до строителството на енергийни обекти.  

Кандадатът “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е направил анализ на 
процедурата по промяна на предназначението на земеделски земи в случаи на изграждане 
на мрежи в такива земи съгласно разпоредбите на ЗУТ, ЗОЗЗ и ЗООС, на процедурата по 
изключване на гори и земи от горския фонд в съответствие със ЗУТ, ЗООС и ЗГ. 
Процедурата по промяна на предназначението на земеделските земи включва 
утвърждаване на площадка и/ или на трасе и решение за промяна на предназначението на 
земеделските земи. Процедурата по изключване на гори и земи от горския фонд 
предвижда извършване на предварително съгласуване на изключването и заповед/ 
решение за изключване. Изброени са съответните документи, които се изискват при всеки 
етап от процедурите. 

Заявителят е направил анализ на разпоредбите на ЗЕ, които регламентират 
процедурата по присъединяване към газоразпределителната мрежа. 

Заявителят “Промишлено газоснабдяване” ООД е направил анализ на действащите 
нормативни актове във връзка с опазването на земеделските земи и гори. Обсъдена е 
процедурата за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди. 
Разгледани са отделно процедурите по Закона за опазване на земеделските земи и Закона 
за горите. Кандидатът е посочил, че разработената от него схема за изграждане на бъдещи 
елементи от газоразпраделителната мрежа предвижда новите отклонения да преминават 
приоритетно през общински улици и поземлени имоти, което няма да доведе до 
необходимост от разпореждане или обременяване с вещни тежести на имоти на частни 
лица. При преглед на изготвения план за газификация кандидатът е установил, че няма 
особености, свързани със земеделски земи, със защитени със закон територии и обекти, 
свързани с националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др. 

Всички кандидати са представили правни анализи относно необходимост от 
разпореждане или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица, които 
съответстват на изискванията на конкурсната документация. Правният анализ на “Acegas-
aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. в тази му част е най-подробен и задълбочен в 
сравнение с анализите на останалите кандидати по отношение на анализа на действащите 
законови процедури.  

ІІ.1.4. Финансова част на предложението. 
Тримата кандидати са представили финансови модели и бизнес планове за проекта 

за газификация на територията на община Сливен, в съответствие с изискванията на 
конкурсната документация, с изключенията посочени по-долу. 

Посочени са разходите за изграждане на ГРМ и прилежащите й съоръжения, 
посочени са разходи за изграждане на междуселищна мрежа, както и разходите за 
закупуване на съществуващи газопроводи, собственост на непривилегировани 
потребители на “Булгаргаз” ЕАД, в случай че са предвидени такива. Разходи и такси по 
разработване на проекта са прогнозирани единствено от “Овергаз Инк.”АД. 

В предложенията на участниците в конкурса е дадена структурата на  финансирането 
на проекта, като са посочени средствата, осигурени чрез собствен капитал, привлечен 
капитал и от реинвестиции. По отношение на привлечения капитал са посочени размера 
на кредита, сроковете за погасяването му, гратисните периоди и лихвените проценти, 
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както и писма на банките, заявяващи интерес за финансиране на проекта. От 
представените финансови модели е видно, че кандидатите акумулират достатъчна печалба 
за финасиране на реинвестициите по проекта.  

“Овергаз инк” АД и “Промишлено газоснабдяване” ООД са представили парични 
потоци за периода 2007 – 2026 г.. Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. е представило парични потоци за периода 2008 – 2027 г., 
защото дружеството формира цени от 2008 г. 

Кандидатите представят финансов модел за 20-годишен период с посочени основни 
параметри: 

- Инвестиционен план; 
- Собствен и привлечен капитал; 
- Обслужване на привлечения капитал; 
- Данъци и такси; 
- Очаквани годишни консумации на природен газ по групи потребители; 
- Амортизационни планове; 
- Обоснована норма на дисконтиране. 

Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.  не е 
представило обоснована норма на дисконтиране. Посочена е единствено средно 
претеглената норма на възвращаемост, но не и как е получена. Във финансовия модел на 
дружеството не са посочени количествата природен газ за разпределение. Също така 
съвместното предприятие не е представило и разбивка на УПР и променливите разходи. 
Във финансовия модел са представени само сумата на УПР и променливите разходи, без 
да са посочени елементите които ги формират. 

Кандидатите декларират прилагане на амортизационни норми на дълготрайните 
активи, съгласно Указания на ДКЕВР за формата и съдържанието на информацията, 
необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителните 
дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност (Указанията) и са изчислени по 
линеен метод. “Овергаз Инк.” АД и “Промишлено газоснабдяване” ООД са посочили 
амортизационен план по видове активи и амортизационни норми за периода на 
финансовия модел. 

Всички кандидати заявяват единна ставка на корпоративния данък, съгласно 
актуалния и размер според Закона за корпоративното и подоходно облагане - 15%, като я 
запазват през целия период на проекта. 

Коефициентите за разпределяне на постоянните и променливите годишни приходи 
по групи потребители са представени от всички кандидати. “Овергаз Инк” АД заявява че е 
използвал за критерии за разпределение на постоянните годишни приходи заложения 
максимален месечен разход за всяка една от групите потребители в общата максимална 
месечна консумация. “Промишлено газоснабдяване” ООД е използвал методиката за 
разпределение на постоянните годишни приходи посочена в Приложение 1 в Указанията. 
Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е посочило 
единствено коефициентите за разпределение, без да е посочило как са образувани. 

Съвместното предприятие Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. не е 
представило модел за образуване на цени за пренос на природен газ и обществено 
снабдяване с природен газ, в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на 
природния газ. 

Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. и 
“Промишлено газоснабдяване” ООД заявяват следните групи потребители, в съответствие 
с Наредбата:  

- Промишлени потребители; 
- Обществено – административни потребители; 
- Битови потребители. 
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“Промишлено газоснабдяване” ООД е формирал и три подгрупи за промишлените 
потребители: 

- до 100 000 м3; 
- до 1 000 000 м3; 
- над 1 000 000 м3. 
 “Овергаз инк” АД е формирал две групи потребители: 
- Стопански потребители; 
- Битови потребители. 
Групата на стопанските потребители е разделена на две подгрупи: 
- с равномерна консумация; 
- с неравномерна консумация. 
От своя страна те са разделени на 4 подгрупи в зависимост от годишната 

консумация:  
- до 10 000 м3; 
- до 100 000 м3; 
- до 1 000 000 м3; 
- над 1 000 000 м3. 

 “Овергаз инк.” АД и “Промишлено газоснабдяване” ООД са представили цени за 
четири петгодишни регулаторни периода и единна цена за десет години. Съвместното 
предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е представило цени за 
първите два регулаторни периода и за десет годишния период.  

“Овергаз инк.” АД единствен е представил отделни цени за разпределение на 
природен газ и за обществено снабдяване с природен газ. 

Всички кандидати посочват цени за присъединяване на потребители към 
газоразпределителната мрежа в региона.  

Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. не е 
представило елементите, които образуват цената за присъединяване. “Овергаз инк.” АД е 
представил цени за присъединяване на стопански потребители, в зависимост от МЧК на 
отклонението. 

Кандидатите дават в предложенията си изисканите в конкурсната документация 
основни изходни данни на финансовите модели на проекта. 

ІІ.1.5. Анализ на влиянието върху околната среда 
Кандидатите са анализирали климатичните и географските условия на територията 

на община Сливен, настоящото състояние на околната среда и основните източници на 
замърсяване на въздуха, водата и почвите (топлоелектрическите централи, горивните 
процеси в индустрията, отоплението в бита, добивът и преработката на изкопаеми горива, 
селското стопанство, третирането и депонирането на отпадъци, негоривните 
производствени процеси, транспортът). В различна степен, кандидатите са направили 
анализ на общите вредни емисии в общината преди газификацията. Представена е 
информация за годишните емисии на различните вредни вещества в общината и общо за 
страната. Използвани са таблични и графични сравнения на емисиите на традиционните 
горива и природния газ, като аргументирано е представено предимството в екологичен план 
от употребата на природен газ. 

“Овергаз Инк.” АД е анализирало екологичната обстановка в Сливенска област, която 
не е включена в Националната система за екологичен мониторинг. В последните години 
не е отбелязано наличие на системно замърсяване на въздуха и наднормени концентрации 
на вредни газове и прах. Описани са основните източници на замърсяване на въздуха и 
почвите  и е посочено влиянието върху тях на газификацията, която ще доведе до пряко 
въздействие върху главните източници на замърсители (топлоелектрическите централи, 
горивните процеси в индустрията, отопление в бита). Очертан е пътят на намаляване на 
преките емисии чрез оптимизация на горивния процес и енергийните системи, и 
въвеждане на най-добри производствени технологии, непряко влияние върху другите 
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източници на замърсяване. Направен е анализ на общите вредни емисии в региона преди 
газификацията, на загубите при транспорта и съхранението на твърди горива и при 
преноса на електроенергия. Анализирано е влиянието на газификацията върху 
компонентите на околната среда (въздух, почви) по време на строителството и по време на 
експлоатацията на мрежата. Строителството на разпределителната газопроводна мрежа 
няма да оказва влияние върху подпочвените и повърхностни води, флората и фауната в 
общината. 

Като изходни данни в количествено отношение, са ползвани номенклатурата и 
емисионните коефициенти от ЕМЕР/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2005г. и 
методиката на МОСВ за изчисляване по балансови методи на емисиите. Представена е 
информация в табличен вид за годишните емисии на различните вредни вещества в 
региона. 

След замяната на традиционните енергоносители с природен газ, ще намалеят 
вредните емисии (серни оксиди, азотни оксиди, летливи органични съединения и 
въглероден оксид), предимно в жилищно-битовия сектор с над 10 500т. Отделяните тежки 
метали намалява с 172 кг след газификацията, а устойчивите органични замърсители – с 
повече от 970 кг. Представени са графики, които показват изменението и намалението на 
преките годишни емисии, вследствие на газификацията в края на периода 2006-2026 г., по 
сектори потребители и по видове на емисиите. 

Направени са изводи за приноса на газификацията на общината, за нейното 
устойчиво развитие, което ще се изрази в намаление на емисиите на парникови газове, 
намаление на общото количество вредни емисии във въздуха, почвите и водата, 
повишаване на енергийната ефективност на горивните инсталации, значително 
намаляване на енергийните разходи за домакинствата, повишаване на жизнения стандарт 
и в по-общ план – подпомагане на изпълнението на ангажиментите на България за 
опазване на атмосферния въздух, поети пред ЕС и ООН.  

Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е 
представило анализ на изходните данни за замърсителите, енергопотреблението и 
използваните горива, емисионните коефициенти, актуалното състояние на климата и 
атмосферния въздух и изменението на емисиите след газификацията. Емисионните 
коефициенти на замърсителите са на базата на U.S. Environmental Protection Agency 
(E.P.A), AP 42. 

Разгледани са поотделно всички замърсители на атмосферата (серни оксиди, азотни 
оксиди, неметанови летливи органични съединения, метан, въглероден оксид и диоксид, 
амоняк, диазотен оксид, частици прах, тежки метали, органични хлорни съединения). 
Графично е представено годишното потребление за 2003г. на горива и енергия по групи 
потребители. В съпоставителни таблици са представени емисионните коефициенти на 
основните замърсители от използването на различните горива – природен газ, промишлен 
газьол, мазут, въглища и дърва.  

Емисиите на вредни вещества в атмосферата, вследствие процесите на индустриално 
производство и изгаряне, са: 

- Серни оксиди – 1 020т/год 
- Азотни оксиди – 889т/год 
- Неметанови летливи органични съставки – 263т/год 
- Въглеродни оксиди – 516т/год 
- Въглеродни диоксиди – 662 000т/год 
- Азотен протооксид (тривалентен азот) – 51т/год. 
Намалението на вредните емисии след газификацията на територията е представено 

графично. При изгаряне на въглища и мазут, в атмосферата се отделят тежки метали, 
диоксини, фурани и много други вредни емисии, които след попадане в почвата и водата 
водят до трайни замърсявания около големите горивни инсталации – представена е 
графика за периода 2008г. – 2023г. В следващата графика е показано за същия период 
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скоростта на намаление на летливи киселинни оксиди и органични съставки. В последната 
графика е отразено намалението на общите емисии от прах, предвид характерното за 
България високо съдържание на твърди прахови частици. 

Направеният основен извод е, че замяната на твърдите, течните горива и 
електроенергията с природен газ, води до значително намаление на емисиите от 
парникови газове и подобрение на екологичната обстановка в общината.  

 “Промишлено газоснабдяване” ООД е  представило резултати от измерванията на 
мобилна лаборатория на Районна инспекция по опазване на околната среда и водите – гр. 
Стара Загора, за периода 1995г. – 2003г. в пет пункта, определени от специалисти от 
община Сливен и РИОСВ Стара Загора. Не е установено превишаване на пределно 
допустимите концентрации на показателите: озон, въглероден оксид, азотен оксид, азотен 
диоксид, амоняк.  
 Кандидатът детайлно е описал технологията на горенето при различните горива, 
отделяните вредни емисии и разликата при изгарянето на природен газ. Главно е отделено 
внимание на емисиите от въглероден диоксид, въглероден оксид, серен диоксид и азотни 
оксиди. Анализирани са пътищата за намаляване на вредните емисии. 
 При преминаване към природен газ, като основно предимство се отчита 
премахването на съхранението в големи количества на течни и твърди вещества, мазут и 
др. по площадките на предприятията и премахването на твърдите отпадъци от горенето; 
намалява и вероятността от разливи в почвата, водоизточници и т.н. 
 „Промишлено газоснабдяване” ООД е представило графика с данни от 
екологичното състояние на общината и региона, като е видимо значителното намаляване 
на вредни емисии след газификацията, като е отразен период 2005г. – 2014г., без обаче, да 
са конкретизирани  стойностите на вредностите. 

Може да се направи извода, че заявителите -  съвместното предприятие “Acegas-aps” 
S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., и “ Овергаз Инк.”АД, са подходили отговорно и в 
детайли са развили темата във всички аспекти. Кандидатът “Промишлено газоснабдяване” 
ООД е приложил кратко и непълно проучване. 

ІІ.1.6. Социални аспекти на газификацията. 
“Овергаз Инк.” АД е анализиралo демографската характеристика на територията на 

община Сливен, икономическата активност на населението, възможностите за 
осигуряване на работни места, в резултат на газификацията и квалификацията на 
работници и специалисти за газификацията на общината, както и други социални 
въздействия на дейността. 

Направен е анализ на територията на общината като брой населени места и развитие 
на характерните за региона подотрасли на промишлеността, численост на населението, 
възрастова структура и др. 

Изграждането на необходимата газоразпределителна мрежа предполага извършване 
на пълния инвестиционен и технологично-строителен процес на газификация в трите 
потребителски сектора – промишлен, обществено-административен и битов, което е 
свързано с големи възможности за разкриване на нови работни места. Основните 
дейности, в които ще бъдат разкрити нови работни места са маркетинг, реклама и 
обслужване на клиентите, социологически тип проучвания, изграждане на газопроводната 
мрежа и съоръжения, на сгради и вътрешни газови инсталации, контрол, ремонт, 
поддръжка и сервизно обслужване, доставка, монтаж и пуск на газово оборудване, 
спомагателен неквалифициран труд. През първата година на изпълнение на проекта, 
кандидатът се ангажира с назначаване на 15 нови местни специалисти. През 2015 г. ще се 
достигне максимален брой на заетите лица от 207 души. Представена е графика на 
очакваното изменение на броя на лицата, ангажирани в основната и съпътстващата 
дейност за периода 2007г. – 2016г.  

Относно квалификацията на работниците и специалистите, кандидатът предвижда 
първоначално и непрекъснато обучение и усъвършенстване на персонала. Дирекция 
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“Управление на човешките ресурси” в “Овергаз Инк.” АД целогодишно организира 
курсове за повишаване на квалификацията. Значителна част от специализираните 
обучения се провеждат в учебната база и лабораториите на “Газтек БГ” АД.  

По отношение на други социални въздействия на дейността по газификация, 
прогнозите на кандидата са за разкриване на възможности за преструктуриране на 
общинските бюджети, свързани със замяната на скъпи и неефективни енергоносители с 
природен газ и реализиране на значителни икономии (в размер около 70%), които могат да 
се пренасочат към други социални дейности; постигане на висок икономически ефект в 
стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на 
региона; повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на 
бита; възможности за битово газоснабдяване, при избягване на недостатъците на 
централното топлоснабдяване и др. 

“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е изготвило доклад върху 
социалното влияние на газификацията на територията на община Сливен, който обхваща 
анализ на видовете горива. Описани са начините на транспортиране на горивата, доставка 
и складиране; производството на топлина от различните видове горива и сравнение между 
тях; влиянието на газификацията върху трудовата заетост в общината.  

Изследвани са логистичните проблеми, свързани с транспортирането, доставката и 
съхранението на различните видове горива, за които не може да се използва мрежа. 
Посочено е, че съоръженията за битово потребление, използващи твърди горива, не са 
ефективни. При използването на природен газ, се повишава надеждността, като интересът 
на консуматорите е защитен изцяло и чрез възможността всеки от тях лично да отчита 
потреблението, да регулира и планира неговото количество и по този начин, да 
контролира разходите си. Природният газ подобрява условията на живот и комфорта на 
домакинствата, чрез лесната употреба в бита.  

Кандидатът е анализирал въздействието на газификацията върху трудовата заетост 
на територията на общината. Съвместното предприятие е предвидило изпълнението на 
дейността, свързана с цялата програма по газификация да се извърши като се използва 
местна работна ръка, без да се разчита на местни предприятия, като общо ще бъдат наети 
25 човека. Те ще са свързани с основните дейности – изграждане и техническа поддръжка 
на мрежата и фирмено управление, мениджърска, управленска, търговска и 
административна дейност. 

За реализирането на гореописаните задачи, Съвместното предприятие предвижда 
осъществяване на програма по професионално образование, като кандидатът ще 
предостави своя многообхватен и дългогодишен опит, натрупан в сектора за 
професионалното израстване и развитие на специалистите.  

Намаляването на емисиите на вредни вещества при използването на природен газ, 
подобрява екологичната обстановка. В социален аспект това ще доведе до следните ползи: 
развитие на различни видове туризъм, привличане на чуждестранни туристи и инвестиции 
и разкриване на нови работни места; създаване на възможности за производство на 
екологично чиста селскостопанска продукция.  

„Промишлено газоснабдяване” ООД е ползвало обобщени данни за пазара на труда в 
община Сливен, предоставени от Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сливен, Агенцията по 
заетостта (представени са в приложението) и „План за развитие на община Сливен 2007 – 
2013г.” (община Сливен, януари 2006г.). 
 Описана е нормативната база, свързана с трудовия пазар, анализирано е състоянието 
на безработица. 
 „Промишлено газоснабдяване” ООД е анализирало промишления комплекс и 
материалнотехническата база на общината, като е отбелязано, че има разнообразна 
отраслова структура и специализация. Застъпени са машиностроене, текстилна 
промишленост, химическа промишленост, електротехническа и хранителновкусова 
промишленост. Описани са основните проблеми в икономиката на общината. 
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 Разгледана и анализирана е структурата на безработните в общината по образование 
и специалност, както и по пол. Приложени са данни за безработните младежи в общината 
(до 29 години), като най-проблемната за реализация група сред младите хора, е тази на 
лицата с основно и по-ниско образование, и без специалност. 
 Описани са по-важните програми и мерки за насърчаване на заетостта, изпълнявани 
през 2004г. в община Сливен. 
 „Промишлено газоснабдяване” ООД е отделило сериозно внимание на 
икономическите и социални ефекти от газификацията на община Сливен. Основните 
аспекти се изразяват в следното: 

- Постигане на икономии в резултат на въвеждането на по-евтин енергоносител 
(природен газ), които осигуряват възможност за подобряване на финансовото състояние 
на общината, както и на по-големите индустриални фирми. За жителите на Сливен 
резултатите от газификацията ще са силно позитивни и ще водят до снижаване на 
разходите за отопление. 

- С цел улесняване въвеждането на газови инсталации в домакинствата, кандидатът 
ще предлага като услуги проектирането и монтажа на инсталациите. 

- Газифицирането на общината ще доведе до значителен екологичен ефект, 
съответно до по-ниски разходи в тази насока, до икономии за общината и по-ефективно 
усвояване на разходите. 

В заключение, заявителят се ангажира след получаване на лицензията, да назначи 24 
служители. Тъй като седалището и дейността на дружеството е в гр. Сливен, намерението 
е, персоналът да бъде изцяло местен – от община Сливен. 

От изложеното следва, че кандидатите са разгледали и анализирали социалните 
аспекти на газификацията на територията на община Сливен и възможното положително 
въздействие върху икономическия и обществен живот. Проектът на “Овергаз Инк.” АД 
предвижда разкриване и осигуряване на най-много нови работни места (207), както по 
време на изграждането на газоразпределителните мрежи, така и при експлоатацията им. 
„Промишлено газоснабдяване” ООД има предимство в сравнение със Съвместното 
предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. при почти равен брой 
специалисти, които ще бъдат назначени, защото ще ползва местни фирми в дейността си. 

Останалите социални последици на газификацията са свързани с използването на 
природния газ и са сходни за всички кандидати.  

ІІ.1.7. Допълнителна информация. 
Като допълнителна информация “Овергаз Инк.” АД е представил в качеството на 

допълнителна информация: 
- доказателства за финансовото осигуряване на проекта за изграждане на 

газоразпределителна мрежа. 
- Опит на “Овергаз Инк.” АД в изграждане на газоразпределителна мрежа по други 

сходни проекти. 
- Притежавани от “Овергаз Инк.” АД технически възможности и материални 

ресурси за изграждане на газоразпределителна мрежа, сравними с проекта за община 
Сливен. 

- Притежавани от “Овергаз Инк.” АД организационни възможности за изграждане на 
газоразпределителна мрежа, сравними с проекта за община Сливен.  

- Притежавани от “Овергаз Инк.” АД човешки ресурси за изграждане на 
газоразпределителна мрежа, сравними с проекта за община Сливен.  

- Прилагане на ефективни и нови технологии в дейността на “Овергаз Инк.” АД. 
- Предвидени темпове на газификация на обществено-админстративния и битов 

сектор. 
-  Предвидени местни ресурси, осигуряващи реализацията на проекта за газификация 

на територията на община Сливен.  
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Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е 
приложил като допълнителна информация по т. 1.6. от конкурсната документация данни 
представяне за дружеството F.IMM.FATTURAZIONI IMMEDIATE S.R.I., което е едно от 
дружествата от Група Конструкциони Донди и доклад относно използваните технологии 
за изграждане и експлоатация на газови мрежи. 

 Кандидатът “Промишлено газоснабдяване” ООД не е представил информация, 
изрично обозначена като допълнителна, съгласно т. 1.6. от конкурсната документация.  

ІІІ. Критерии и начин за оценка на кандидатите за газификация на територията на 
община Сливен  

ІІІ.1. Критерии за оценка на кандидатите 
ІІІ.1.1. Финансови възможности на кандидатите  
Финансовите възможности на кандидатите за газификация на територията на община 

Сливен са оценени в два основни аспекта. Първият анализира финансовото състояние на 
кандидатите за периода 2003 - 2005 г., а втория – оценка на доказателствата за финансово 
осигуряване на проекта. Участниците в съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. са разгледани по отделно, с цел да се види до колко отделните 
участници, могат да изпълнят заложените в бизнес плана параметри. 

- Финансовото състояние на кандидатите 
Оценката по този критерий е извършена на база сравнение на основните финансови 

показатели, съгласно приложените ГФО на кандидатите. Изчислените показатели са 
обобщени условно в три основни групи, както следва: 

- 1-ва група - финансови резултати и показатели за ефективност; 
- 2-ра група - показатели за рентабилност, ликвидност и задлъжнялост; 
- 3-та група - мащаб на дейността. 
Показателите от горните 3 групи са обобщени в следната таблица: 
 

Показател 
"Овергаз Инк." АД AcegasAps Costruzioni Dondi 

S.p.A. 
"Промишлено 

газоснабдяване" ООД
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Обща ликвидност  0.73 0.59 0.53 0.70 1.24 1.13 1.10 1.46 1.31 0.91 20.20 2.05

Бърза ликвидност  0.73 0.37 0.51 0.69 1.21 1.09 0.45 1.20 1.09 0.91 20.20 2.05

Коефициент на задлъжнялост  0.77 0.74 0.86 0.53 0.53 0.63 0.91 0.84 0.83 1.00 0.99 0.99

Коефициент на дългосрочна 
задлъжнялост  0.03 0.00 1.07 0.13 0.61 0.58 0.40 0.83 0.83 0 0 0

Оборотен капитал лв. -23 641 -19 289 -35 422 -208 
325 96 387 66 823 20 562 37 074 29 916 -362 3 226 1 105

Рентабилност на ДА -5.37% 7.74% -0.88% 1.82% 3.00% 3.75% 1.97% -2.31% 20.54% -18.80% 1.11% 2.07%

Рентабилност на собствения 
капитал  

-
12.97% 19.03% -4.11% 3.30% 5.44% 6.64% 1.37% -1.86% 19.89% -

342.86% 23.08% 79.69%

Възвръщаемост на капитала 
преди лихви и данъци -2.88% 7.49% 0.24% 4.39% 7.77% 9.08% 16.05% 33.26% 29.09% -18.80% 1.98% 10.40%

Коефициент на търговска 
активност  71.20%161.31%135.37% 32.44% 55.87% 61.70% 36.40% 41.36% 50.83% 2.81% 1.35% 12.99%

Степен на капитализация  4.42 3.85 6.91 2.61 2.62 2.70 14.57 8.34 7.45 203.38 129.23 79.73
Търговска рентабилност  -4.12% 3.06% -0.44% 3.90% 3.72% 3.99% 0.26% -0.54% 5.25% -60.00% 13.24% 7.69%
Ефективност на 1000 лв. 
разход от основна дейност 1 007 1 043 1 040 1 091 1 092 1 097 1 020 1 015 973 1 401 6 182 1 612

Капитал, лв. 32240 20359 17761 626 325 629 590 658 010 16 097 15 803 19 728 21 39 64
Печалба, хил. лв. -4182 3875 -730 20 661 34 241 43 666 221 -294 3 925 -72 9 51
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Балансово число 142 615 78 405 122 757 1 632 
267

1 648 
587

1 773 
484 234 532 131 738 147 049 4271 5040 5103

 
- 1-ва група - финансови резултати и показатели за ефективност 
Целта на анализа на тази група показатели е да се види изменението на показателите 

за ефективност и на печалбата за периода 2003- 2005 г. на всички кандидати.  
 “Овергаз Инк.” АД завършва финансовите 2003 и 2005 със загуба, в размер  на 4 182 

хил.лв за 2003 г. и 730 хил.лв. за 2005 г. 
За периода 2003-2005 г. “Овергаз Инк.” АД отчита изпреварващо увеличение на 

приходите от дейността, спрямо увеличението на оперативните разходи. Най-голямо 
изменение се наблюдава при следните показатели: 

- Увеличение на нетните приходи от продажби със 63.5 %  
- Намаление на административните разходи с 47.8 %; 
- Намаление на разходите за дейността с 52.9%.  
Динамиката на показателите за ефективност показва постоянно увеличение на 

ефективността на разходите за основна дейност, като към 31.12.2005 г. дружеството е 
реализирало 1 040 лв. приходи от дейността от 1 000 лв. оперативни разходи, докато през  
2003 г. дружеството отчита 1 007 лв. приход. 

Регистрираният текущ финансов резултат след данъци е положителен единствено 
през 2004 г. Финансовата загуба за 2005 г., намалява с 82.5 % спрямо  2003 г.  

“Acegas-APS” S.p.A. завършва финансовите 2003, 2004 и 2005 с печалба, в размер на 
20 661 хил.лв., 34 241 хил.лв., 43 666 хил.лв.  

За периода 2003-2005 г. “Acegas-APS” S.p.A. отчита изпреварващо увеличение на 
приходите от дейността, спрямо увеличението на оперативните разходи. Най-голямо 
изменение се наблюдава при следните показатели: 

- Увеличение на нетните приходи от продажби над два пъти за последните три 
години;  

- Увеличение на разходите за амортизации със 74 %; 
- Общо разходите за дейността са се увеличили с 8 %.  
Динамиката на показателите за ефективност показва постоянно увеличение на 

ефективността на разходите за основна дейност, като към 31.12.2005 г. дружеството е 
реализирало 1 097 лв. приходи от дейността от 1 000 лв. оперативни разходи, докато през 
2003 г. дружеството отчита 1 091 лв. приход. Увеличението е с 6 лева за последните три 
години. 

Регистрирания текущ финансов резултат след данъци е положителен за трите 
години, като увеличението през 2005 г. спрямо 2003 г. е 111.3 % . 

“Costruzioni Dondi” S.p.A завършва финансовите 2003 и 2005 г. с печалба в размер на  
221 хил. лв. за 2004 г. и 3 925 хил.лв. за 2005 г. Финансовата 2004 г. завършва със загуба в 
размер на 294 хил.лв.  

За периода 2003-2005 г. “Costruzioni Dondi” S.p.A отчита намаление на приходите от 
дейността с 12%, докато разходите за основна дейност са намалели със 7.5%. Най-голямо 
изменение се наблюдава при следните приходи от дейността и разходи за дейността: 

- Намаление на нетните приходи от продажби с 12.5% за последните три години;  
- Намаление на разходите за амортизации с 38%; 
- Разходите за персонала са се увеличили с 26 %.  
Динамиката на показателите за ефективност показва относително намаление на 

ефективността на разходите за основна дейност, като към 31.12.2005 г. дружеството е 
реализирало 973 лв. приходи от дейността на 1 000 лв. оперативни разходи, докато през  
2003 г. дружеството отчита 1 020 лв. приход. Намалението е  с 47 лева (4.6%) за 
последните три години. За 2005 г. финансовият резултат е положителен, защото 
дружеството отчита големи извънредни приходи - € 3 828 хил.(7 486 хил.лв.) 

Регистрираният финансов резултат за последната финансова година - 2005 г., спрямо 
2003 г. се  е увеличил близо 18 пъти. 
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“Промишлено газоснабдяване” ООД е регистрирано през април 2004 г. и завършва 
финансовите 2004 и 2005 г. с минимална печалба в размер на 9 хил. лв. за 2004 г. и 51 
хил.лв за 2005 г. За 2003 г. “Промишлен газопровод за природен газ” ООД, отчита загуба в 
размер на 72 хил.лв. 

За периода 2004-2005 г. “Промишлено газоснабдяване” ООД отчита значително 
увеличение на приходите от дейността близо 10 пъти – от 68 хил. на 674 хил.лв., докато 
разходите за основна дейност са се увеличили 38 пъти – от 11 хил. лв. за 2004 на 418 хил. 
лв. за 2005 г. Най-голямо изменение се наблюдава при следните приходи от дейността и 
разходи за дейността: 

- Увеличение на нетните приходи от продажби с 9.8 пъти за последните две 
години;  

- Увеличение на разходите за амортизации с 34 пъти; 
- Разходите за персонала са се увеличили с 14.5 пъти.  
Динамиката на показателите за ефективност показва намаление на ефективността на 

разходите за основна дейност, като към 31.12.2005 г. дружеството е реализирало 1 612 лв. 
приходи от дейността на 1 000 лв. оперативни разходи, докато през  2004 г. дружеството 
отчита 6 182 лв. приход. Намалението е  близо 4 пъти за последните две години.  

Регистрираният финансов резултат за последните две години се е увеличил 5.5 пъти. 
Крайните резултати от анализа на групата са представени графично, както следва: 
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Анализът на факторите от групата показва, че: 
-  “Овергаз Инк.” АД завършва две от последните три финасови години на 

загуба, “Costruzioni Dondi” S.p.A завършва една от финансовите години на 
загуба, останалите кандидати завъшват финансовите си години с положителен 
резултат. Отрицателния финансов резултат за две от последните три години 
дава основание да се счита, че “Овергаз Инк.” АД би имал евентуални 
затруднения при финансирането на проекта за газификация  на община 
Сливен със собствен капитал; 

- Ефективността на разходите на кандидатите в конкурса са добри, с 
изключение на ефективността  на разходите на “Costruzioni Dondi” за 2005, 
когато те прехвърлят приходите. Намалението на ефективността на 
“Промишлено газоснабдяване” ООД за 2005 г. спрямо 2004 г. се дължи на 
факта, че 2005 г. е първата цяла финансова година за кандидата. 

 
- 2-ра група - показатели за рентабилност, ликвидност и задлъжнялост 
Анализът на показателите от тази група обхваща периода от 2003 г. до 2005 г. и 

включва анализ на показателите за рентабилност на ДА, продажбите и собствения 
капитал, на общата ликвидност и нивото на общата задлъжнялост. 

Регистрираните загуби в края на 2003 г. и 2005 г. определят и отрицателните 
стойности на показателите за рентабилност на “Овергаз Инк.” АД. 

Отчетената нетна печалба за 2004 г. формира положителната величина на 
доходността на собствениците, измерена чрез коефициента за рентабилност на собствения 
капитал в размер на 19.03 %. Позитивна промяна се наблюдава и при рентабилността на 
ДА, която в края на 2004 г. е в размер на 7.74% и търговската рентабилност, която е 
3.04%. Показателите за ликвидност на “Овергаз Инк.”АД за разглеждания период са 
относително ниски. Общата ликвидност за разглеждания период варира от 0.73 за 2003 г. 
до 0.51 за 2005 г. 

За целия разглеждан период финансовата структура на дружеството обуславя 
относително висока степен на задлъжнялост, като делът на привлечения капитал в общата 
финансова структура постоянно се увеличава. Индикатор за това е и непрекъснато 
увеличаващия се показател на задлъжнялост, повишаващ се от 0.77 за 2003 г. до 0.86 за 
2005 г.  

За периода 2003-2005 г. “Acegas-APS” S.p.A. отчита рентабилност на собствения 
капитал от 3.30% за 2003 до 6.64% за 2005 г., което означава че дружеството е използвало 
ефективно собствения си капитал. Позитивна промяна се наблюдава и при търговската 
рентабилност, която нараства от 3.90% за 2003 г. до 3.99% за 2005 г. Рентабилността на 
ДА също се увеличава през целия разглеждан период и към края на 2005 г. е 3.75%. 

Показателите за ликвидност на “Acegas-APS” S.p.A. характеризират способността на 
дружеството да изплаща краткосрочните си задължения с наличните си краткотрайни 
активи, която за целия анализиран период се увеличава постоянно и към 2005 г. достига 
стойност от 1.13 за обща ликвидност. 

За целия период прогнозираната финансова структура на “Acegas-APS” S.p.A. 
предполага по - ниска степен на задлъжнялост, в сравнение с останалите кандидати, като 
делът на привлечения капитал в общата финансова структура в края на периода е 
постоянен и се увеличава, като коефициентът на задлъжнялост достига 0.63 за 2005 г. 

Регистрираната загуба в края на 2004 г. определя и отрицателните стойности на 
показателите за рентабилност на “Costruzioni Dondi” S.p.A. за годината. 

За 2003 и 2005 г. “Costruzioni Dondi” S.p.A. отчита рентабилност на собствения 
капитал 1.37 % за 2003 и  19.89% за 2005 г., което означава че дружеството е използвало 
относително ефективно собствения си капитал. Позитивна промяна се наблюдава и при 
търговската рентабилност, която е 0.26% за 2003 г. и 5.25 % за 2005 г. Рентабилността на 
ДА също е положителна през тези години към края на 2005 г. е 20.54 %. 
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Същата е тенденцията и в ликвидността на “Costruzioni Dondi” S.p.A. за 
разглеждания период. Способността на дружеството да изплаща краткосрочните си 
задължения с наличните си краткотрайни активи за целия анализиран период е добра и се 
увеличава постоянно и през 2005 г. общата ликвидност достига до 1.31. 

За целия анализиран период прогнозираната финансова структура на “Costruzioni 
Dondi” S.p.A. предполага много висока степен на задлъжнялост, като делът на 
привлечения капитал в общата финансова структура в края на периода намалява, но 
въпреки това остава висока и за 2005 г. стига до 0.83. 

За 2003 г. анализ на “Промишлено газоснабдяване” ООД не е правен, защото 
дружеството е регистрирано през 2004 г. 

За 2004 и 2005 г. “Промишлено газоснабдяване” ООД отчита рентабилност на 
собствения капитал 23.08 % за 2004 и 79.69 % за 2005 г., което означава, че дружеството е 
използвало изключително ефективно собствения си капитал. Търговската рентабилност е 
в границите на средното за газовия сектор, като за 2004 г. е 13.24% и 7.69 % за 2005 г. 
Рентабилността на ДА също е положителна през тези години и към края на 2005 г. е 2.07 
%. 

Същата е тенденцията и в ликвидността на “Промишлено газоснабдяване” ООД за 
разглеждания период. Способността на дружеството да изплаща краткосрочните си 
задължения с наличните си краткотрайни активи за 2004 г. е висока - 20.20, докато през 
2005 г. пада до 2.05. 

За целия анализиран период прогнозираната финансова структура на “Промишлено 
газоснабдяване” ООД предполага извънредно висока степен на задлъжнялост, като делът 
на привлечения капитал в общата финансова структура в края на 2005 г. намалява 
незначително, но въпреки това остава опасно висока - 0.99. 

Крайните резултати от анализа на групата са представени графично както следва: 
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Анализът на факторите от групата показва, че: 

- Рентабилността на собствения капитал на “Овергаз Инк.” АД за 2003 и 2005 г. е 
с отрицателни стойности и този факт дава основание да се счита, че кандидатът би 
изпитвал затруднения при финансирането на проекта в частта му собствен капитал. 
Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. не би 
изпитвало затруднения при финансирането на проекта със собствени средства, 
предвид високата рентабилност на СК за двамата кандидати, без 2004 г. за 
“Costruzioni Dondi” S.p.A., когато дружеството приключва на загуба. “Промишлено 
газоснабдяване” ООД отчита изключително висока рентабилност на СК, но това се 
дължи на малкия дял на собствения капитал в общия капитал на дружеството; 

- “Промишлено газоснабдяване” ООД е с най – висока търговската рентабилност 
от всички кандидати. Най – ниски стойности на търговската рентабилност 
притежава “Овергаз Инк.” АД, което се обяснява със загубите, които дружеството 
отчита през 2003 и 2005 г.; 

- Общата ликвидност е най - висока при “Промишлено газоснабдяване” ООД, 
което означава че кандидатът би имал най – малки затруднения при погасяване на 
краткосрочните си задължения. С най – лоши показатели за ликвидност е “Овергаз 
Инк.” АД; 

- Коефициентът на задлъжнялост на “Промишлено газоснабдяване” ООД е с 
много високи стойност през целия период – 0.99, което прави кандидатът силно 
зависим от страна на финансовите институции. С най – ниски показатели на 
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задлъжнялост е съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” 
S.p.A. 

 
- 3-та група - мащаб на дейността 
Анализът включва оценка на стойността и причините за изменението на активите, 

величината на собствения капитал и сравнение на балансовото число на кандидатите за 
периода 2003 –2005 г.  

Към края на 2005 г. “Овергаз Инк.” АД притежава активи на обща стойност 142 615 
хил.лв., от които 82 743 хил.лв. (64.4 %) са ДА и 40 014 хил.лв. (32.6 %) краткотрайни 
активи.  

За периода 2003 - 2005 г. дружеството намалява активите си с 13.42 % или с 20 000 
хил.лв., като ДА  са се увеличили с 6.2 %, за сметка на  краткотрайните които са намалели 
с 38 %.  

Изменението на активите към края на 2005 г., спрямо 2003 г. е в резултат на: 
- Увеличение на материалните активи с 4.9 %;  
- Паричните средства намаляват с 53.3 %; 
- Материалните запаси се увеличват с 5 %; 
- Нематериалните активи се увеличават с 29.9 %. 
 “Овергаз Инк”АД отчита изпреварващо нарастване на приходите от продажби, 

срещу по – умерен темп на нарастване на средната величина на дълготрайните активи. 
Увеличението на приходите от продажби за 2005 г. е 63.7%. 

Капитала на “Овергаз Инк.”АД, София намалява с 45% и към края на финансовата 
2005 г. е 17 761 хил.лв. 

Към края на м.  декември 2005 г. “Acegas-APS” S.p.A. притежава активи на обща 
стойност  € 906 768 хил. (1 773 484 хил.лв.), от които 65.66 % са ДА и 34.34% са 
краткотрайни активи. 

За периода 2003-2005 г. дружеството увеличава своите активи с € 72 203 хил. (141 
217 хил.лв.) което е изменение с 8.65 %. Дълготрайните активи са се увеличили с 2.77 %, а 
краткотрайните с 21.32%   

Повишението на активите към края на 2005, спрямо 2003 г. е резултат главно от 
увеличението на: 

- Дълготрайните материални активи със 2.97%;  
- Дългосрочните инвестиции с 62.25 %; 
- Краткотрайните материални активи с 36.45 %. 
 “Acegas-APS” S.P.A. отчита висок темп на нарастване на нетните приходи от 

продажби (109% за последните три години), срещу по-нисък темп на нарастване на 
дълготрайните активи- 2.77% за последните три години. 

Собственият капитал на “Acegas-APS” S.p.A. нараства с 5.60% спрямо 2003 г. и към 
31.12.2005 г. стига до € 336 435 хил. (658 010 хил.лв.) 

Към месец декември 2005 г. “Costruzioni Dondi” S.p.A. притежава активи на обща 
стойност € 75 185 хил. (147 049 хил.лв.), от които €  9 770 хил. (19 109 хил.лв.) са 
дълготрайни активи и  € 65 072  хил. (127 270 хил. лв.) краткотрайни активи.  

За периода 2003 – 2005 г. дружеството намалява своите активи с € 44 709 хил. (87 
483 хил. лв.), в резултат на намаление на Краткотрайните материални активи и на 
паричните средства общо с € 59 608 хил. (116 583 хил. лв.) 

Изменението на активите към края на 2005, спрямо 2003 г. е в резултат главно на: 
- Увеличение на дълготрайните материални активи със 87.15 %;  
- Намаление на краткотрайните материални активи с 83.51 %; 
- Увеличение на краткосрочните вземания с 27.33 %. 
Собствения капитал на “Costruzioni Dondi” S.p.A. нараства с 22.56 % и към края на 

2005 г. е € 10 087 хил. (19 728 хил. лв.). 
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За 2003 г. анализ на “Промишлено газоснабдяване” ООД не е правен, защото 
дружеството е регистрирано през 2004 г. 

Към месец декември 2005 г. “Промишлено газоснабдяване” ООД притежава активи 
на обща стойност 5 103 хил.лв., от които 48.25% са дълготрайни активи, 42.19 %  
краткотрайни активи и 9.56 % - разходи за бъдещи периоди.  

За периода 2004-2005 г. дружеството увеличава своите активи с 63 хил.лв. (1.25%), 
като дълготрайните активи са се увеличили с 204.3 %, а краткотрайните са намелели с 
36.56 %.   

Повишението на общата сума на активите към края на декември 2005г., спрямо 2004 
г. е в резултат от изменението на: 

- Увеличение на ДМА с 203.7 %; 
- Намаление на паричните средства със 7.28 %;  
- Намаление на краткосрочните вземания с 37.05  %. 
Собственият капитал на “Промишлено газоснабдяване” ООД нараства с 64.10% от 39 

хил. лв. към 31.12.2004 г. до 64 хил. лв. към 31.12.2005 г.  
Крайните резултати от анализа на групата са представени графично както следва: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
- Доказателства за финансовото осигуряване на проекта 
Оценката на кандидатите за газификацията на територията на община Сливен е 

базирана и на анализ на финансовите възможности на всеки еднин от кандидатите за 
осигуряване на проекта. Източниците за финансиране на проекта са три:  

- собствен капитал;  
- привлечен капитал;  
- реинвестиции от реализацията на проекта.  

Финансовото осигуряване на всеки един проект е оценено въз основа на 
предоставените доказателства на кандидата за наличие на финансови средства за всеки 
един източник на финансиране, както и наличието на документи, в съответствие с 
планирания обем средства в бизнес плана на кандидата.   

По отношение на финансирането със собствен капитал, като доказателство са приети 
– протоколи от решение на управителния орган или Общото събрание на акционерите за 
финансиране на проекта със собствен капитал. Също така и доказателства за наличие на 
средства въз основа на финансовите отчети на кандидатите в частта реализирана печалба 
след облагане или представен друг документ, доказващ възможността на кандидата да 
финансира инвестиционния проект, в частта му собствен капитал. 

По отношение на привлечения капитал като доказателства са приети – писма от 
банки или други финансови институции, удостоверяващи готовността им за финансиране 
на настоящия проект, в размер съответстващ на предвидения в бизнес плана.  

По отношение на средствата предвидени за финансиране чрез реинвестиране за 
доказателство се приема представения бизнес план, отчета за паричния поток, размера на 
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акумулираната печалба след облагане в резултат на реализация на проекта и стойността на 
амортизационните отчисления.  

Обобщени стойности на видовете източници на финансиране на съответния проект 
за 20 години на всеки един от кандидатите са представени в следната таблица: 

 

Вид финансиране 
“Овергаз Инк.” АД AcegasAps&Costruzioni 

Dondi S.p.A. 
"Промишлено 

газоснабдяване" ООД

хил.лв. % хил.лв. % хил.лв. % 

Собствен капитал 5000 12.99% 4875 20.86% 4500 14.86%
Привлечен капитал 5900 15.33% 8632 36.94% 6820 22.52%
Реинвестиции 27593 71.68% 9859 42.19% 18968 62.63%

Общо 38493 100.00% 23366 100.00% 30288 100.00%

 
В представения от “Овергаз Инк.”АД  20 годишен финансов модел, изготвен на 

база на бизнес плана за газификация на община Сливен, за периода 2007-2026 г. са 
предвидени средства в общ размер на 38 493 хил.лв., които ще бъдат осигурени от : 

1. Собствени средства – 5 000 хил. лв.; 
2. Привлечени средства – 5 900 хил. лв.; 
3. Реинвестиции – 27 593 хил. лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Като доказателство за осигуряване на финансирането чрез собствен капитал, 

“Овергаз Инк.” АД  представя следните документи:  
- Препис-извлечение от Протокол № 10 от решение на Съвета на директорите 

на  на “Овергаз Инк.” АД от 04.07.2006 г. с решение за участие в конкурса за 
газификация на територията на общона Сливен и гарантиране на 
необходимите собствени средства за финансиране на проекта;  

Като доказателство за осигурено финансиране, чрез привлечени средства са 
представени следните документи: 

- Писмо за намерение от “Банка ДСК” ЕАД, с изх.номер 3418/26.09.2006 г., с 
което банката изразява своето намерение, че е готова да организира 
финансирането по проекта за изграждане на ГРМ на територията на община 
Сливен 5 900 000 /пет милиона и деветстотин хиляди/ лева, в случай, че 
“Овергаз Инк.” АД бъде определен за спечелил конкурса, при задължително 
спазване на ВПК на банката и нормативните разпоредби на РБългария. 

 “Овергаз Инк.” АД декларира, че в случай на спечелване на обявения конкурс и 
стартиране на дейността по газификацията на територията на община Сливен, ще 
генерира положителни парични потоци, част от които ще бъдат реинвестирани в проекта в 
размер на 27 593 хил. лв.  

В представения от съвместното предприятие “Acegas-APS” SpA & “Costruzioni 
Dondi”  20 годишен финансов модел, изготвен на база на бизнес плана за газификация на 

“Овергаз Инк.” АД
12.99%

15.33%

71.68%
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община Сливен, за периода 2008-2027 г. са предвидени средства в общ размер на 23 366 
хил.лв., които ще бъдат осигурени от: 

1. Собствени средства – 4 875 хил. лв.; 
2. Привлечени средства - 8 632 хил. лв.; 
3. Реинвестиции – 9 859 хил. лв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Като доказателство за осигурено финансиране чрез собствени средства са 

представени следните документи:  
- Представен е Протокол от 21.09.2006 г. от заседание на Управителния съвет 

на  “Acegas-aps” S.p.A. относно “...участие в търга за изпълнение и управление 
на мрежа за дистрибуция на природен газ на територията на община Сливен – 
Договор на джоинт венчър с “Costruzioni Dondi”S.p.A - участие в специална 
фирма с не идеална цел, в случай на положителен резултат от търга. 

- На заседанието единодушно е решено: в конкурса да участват “Acegas-aps” 
S.p.A. и “Costruzioni Dondi”S.p.A., като учредяват съвместно предприятие с 
дялове съответно равни на 52 % за “Acegas-aps” S.p.A. и 48 % за “Costruzioni 
Dondi” S.p.A.; “да се подготви и одобри общо финансово задължение, 
необходимо за посрещане нуждите за инвестиции, предвидени от финансовия 
план на проекта, или € 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди евро) - 
“инвестиция на съдружниците със свои средства - ИССС”. 

Като доказателство за осигурено финансиране чрез привлечени средства са 
представени следните документи: 

- Писмо за намерение от “Булбанк” АД от 29.09.2006 г. във връзка с участието 
на “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. в обявения от ДКЕВР 
конкурс за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността 
разпределение на природен газ на територията на община Сливен, в което се 
заявява, че “Булбанк” АД след предварителен и цялостен анализ на бизнес 
плана, изготвен от фирмите, който е неразделна част от представената 
документация за участие в търга, “Булбанк”АД заявява желанието си да 
предостави на “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. и/или на 
българската компания финансиране общо в размер на € 5 000 000 (пет 
милиона евро), което ще покрива всички финансови нужди на проекта, 
съдържащи се в бизнес плана 

Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.P.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. 
декларира, че в случай на спечелване на обявения конкурс и стартиране на дейността по 
газификацията на територията на община Сливен, ще генерира положителни парични 
потоци в достатъчен  размер за да финансира  9 859 хил.лв., които ще бъдат 
реинвестирани в проекта.  

AcegasAps&Costruzioni Dondi S.p.A.
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В представения от съвместното предприятие “Промишлено газоснабдяване” ООД 20 
годишен финансов модел, изготвен на база на бизнес плана за газификация на община 
Сливен, за периода 2007 – 2026 г. са предвидени средства в общ размер на 30 288 хил. лв., 
които ще бъдат осигурени от: 

1. Собствени средства – 4 500 хил. лв.; 
2. Привлечени средства – 6 820 хил. лв.; 
3. Реинвестиции – 18 968 хил. лв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Като доказателство за осигуряване на финансирането чрез собствен капитал, 
“Промишлено газоснабдяване” ООД  представя следните документи:  

- Протокол от заседание на Общото събрание “Промишлено газоснабдяване” 
ООД от 20.09.2006 г. с решение за приемане на бизнес план за газификация на 
територията на общона Сливен и гарантиране на необходимите собствени 
средства за финансиране на проекта, съгласно представения бизнес план. 

Като доказателство за осигуряване на финансирането чрез привлечен капитал, 
“Промишлено газоснабдяване” ООД  представя следните документи 

- Писмо за намерение от “International Asset Bank”, изх. № 5175/26.09.2006 г., с 
което банката изразява своето намерение, че е готова да организира 
финансирането по проекта за изграждане на ГРМ на територията на община 
Сливен 15 000 000 /петнайсет милиона/ лева, за срок от 10 години, в случай че 
“Промишлено газоснабдяване” ООД бъде определен за спечелил конкурса, 
при задължително спазване на правилата за кредитна дейност на банката и 
българското законодателство. Със същото писмо банката заявява, че 
“Промишлено газоснабдяване” ООД е един от уважаваните клиенти на 
банката и обслужва кредитите си редовно. 

 “Промишлено газоснабдяване” ООД декларира, че в случай на спечелване на 
обявения конкурс и стартиране на дейността по газификацията на територията на община 
Сливен, ще генерира положителни парични потоци в достатъчен  размер за да финансира  
18 968 хил.лв., които ще бъдат реинвестирани в проекта. 

В предложения препис-извлечение от Протокол № 10 от решение на Съвета на 
директорите на “Овергаз Инк.” АД от 04.07.2006 г. с решение за участие в конкурса за 
газификация на територията на община Сливен и гарантиране на необходимите собствени 
средства за финансиране на проекта се съдържа поемане на ангажимент за финансиране 
на проекта със собствени средства. 

Това обстоятелство ни дава основание да считаме, че приложените от “Овергаз Инк.” 
доказателства за осигуряване на собствени средства са достатъчни. 

Приложеното писмо на “Банка ДСК”АД за проявен интерес и поемане на 
ангажимент за обезпечаване на финансирането на проекта на “Овергаз Инк.” АД, считаме 
че е достатъчно убедително доказателство за осигуряване на заложените привлечени 
средства.  

"Промишлено газоснабдяване" ООД
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Резултатите от анализа на паричния поток на “Овергаз Инк.”АД показват, че при 
планираната капиталова структура и очаквания темп на приходи от разпределение и 
снабдяване на природен газ и приходи от присъединяване на потребители на територията 
на община Сливен за периода 2007 - 2016 г., дружеството има потенциал да генерира 
положителен паричен поток обезпечаващ заложените в бизнес плана реинвестиции. 

Приложените Протоколи от съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. за одобрение на необходимия размер собствени средства за 
обезпечаване на проекта са достатъчно доказателство за наличието на безусловен 
ангажимент. За 2004 г. “Costruzioni Dondi” S.p.A. реализира загуба в размер на € 150 хил., 
но през финансовата 2005 г. реализира печалба в рамер на € 2 007 хил.  

От горното е видно, че съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni 
Dondi” S.p.A. е представило доказателства, за гарантирано обезпечение на собствени 
средства за осъществяване на проекта за газификация на територията на община Сливен, 
считаме че са достатъчни, въпреки финансовия резултат на “Costruzioni Dondi” S.p.A. за 
2004 г. и имайки предвид факта, че “Costruzioni Dondi” S.p.A. ще финансира € 1 200 хил. 
от проекта. 

Приложеното писмо за проявен интерес от страна на “Булбанк” АД и поемане на 
ангажимент за обезпечаване на финансирането на проекта на съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., в частта му привлечен капитал, считаме 
че е достатъчно убедително доказателство за осигуряване на заложените средства.  

Резултатите от анализа на паричния поток на съвместното предприятие “Acegas-aps” 
S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.показват, че при спазване на заложената капиталова 
структура, етапност и размер на инвестициите, както и на количествата природен газ за 
разпределение и обществено снабдяване, дружеството има възможност да осигури 
заложените средства за реинвестиции. 
 Приложения Протокол от заседание на Общото събрание “Промишлено 
газоснабдяване” ООД за одобрение на необходимия размер собствени средства за 
обезпечаване на проекта е достатъчно доказателство за наличието на безусловен 
ангажимент.  
 Приложеното писмо за проявен интерес от страна на “International Asset Bank” и 
поемане на ангажимент за обезпечаване на финансирането на проекта на “Промишлено 
газоснабдяване” ООД, в частта му привлечен капитал, считаме че е достатъчно 
доказателство за осигуряване на финансирането с привлечен капитал. 

Резултатите от анализа на паричния поток на “Промишлено газоснабдяване” ООД 
показват, че при спазване на заложената капиталова структура, етапност и размер на 
инвестициите, както и на количествата природен газ за разпределение и обществено 
снабдяване, дружеството има възможност да осигури заложените средства за 
реинвестиции. 

ІІІ.1.1.2. Опит на кандидатите в изграждането и експлоатацията на 
газоразпределителни мрежи. 

При оценката на кандидатите по този критерий, са взети под внимание следните 
данни : 

- години опит в изграждането и експлоатация на газоразпределителни мрежи; 
- държави, в които има опит в изграждането и експлоатация на газоразпределителни 

мрежи; 
- дължина на изградени газоразпределителни мрежи; 
- брой потребители; 
- продадено количество газ за година. 
Стойностите  за оценка по настоящия критерий са отразени в таблицата: 
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Фирма / 
Показатели 

“Овергаз 
Инк.” АД 

“ACEGAS-APS” S.p.A/ 
“COSTRUZIONI DONDI” 

S.p.A 

“Промишлено  
газоснабдяване” 

ООД 

Години опит в 
проектирането, 
изграждането и 
експлоатацията на 
газоразпределителни 

мрежи 

От 1992 г. – 14 
години в 

проектиране, 
изграждането и 
експлоатацията 

на 
газоразпреде-
лителни мрежи 

“Acegas-Aps” SpA – 1896 г. -  
110 години. 

Проектиране, изграждане и 
експлоатация 

“Costruzioni Dondi” SpA –от 
1969 - 37години в 

проектирането, изграждането и 
експлоатацията на 

газоразпределителни мрежи 

От 2004 г. –        
2 години  в 

разпределението 
и продажбата на 

газ* 

Държави, в които 
има опит в 

изграждането и 
експлоатацията на 
газоразпределителни 

мрежи 

България 

“Acegas-Aps” SpA -Италия, 
Словения, България 

“Costruzioni Dondi” SpA -
Италия, Румъния, Молдова, 

България 

България, 
община Сливен 

Изградена ГРМ - км 1 338 

“Acegas-Aps” SpA –            
1 800, 927км - Италия 

Costruzioni Dondi” SpA- 
1 446 км- общо 

Общо за двете фирми -      
3 246, 927 км 

20 

Брой клиенти 17 187 
(01.09.2006г.) 

“Acegas-Aps” SpA –240 175 
“Costruzioni Dondi” SpA –       

24 019 
Общо за двете фирми -         

264 194 клиенти

32*  

Продадено 
количество газ – 
хил.м3/ година 

131 942 
(01.09.2006г.) 

“Acegas-Aps” SpA –533 000 
“Costruzioni Dondi” SpA –63 964 

Общо за двете фирми –        
596 964 хил.м3/ година

20 826 (2005г.)* 

  
 * Кандидатът „Промишлено газоснабдяване” ООД не притежава лицензия за 
разпределение и продажба на природен газ за територията на община Сливен, 
посочените 32 клиента са потребители на „Булгаргаз” ЕАД. 
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Бр. присъединени и потенциални  потребители за 20 години

Брой присъединени потребители 17 187 264 194 32

Брой потенциални потребители за 20
год.период

21 793 14 019 18 846
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Всички кандидати са представили референции, показващи отношението за дейността 

по изграждането на газоразпределителни мрежи, експлоатацията им и снабдяването с 
природен газ на потребители от промишления, обществено-административния и битовия 
сектори.  

 Част от кандидатите допълнително са посочили, че извършват дейности свързани с 
телекомуникации, интерактивни услуги, информационни системи, екологични услуги, 
канализационна мрежа, пречиствателни станции, търговия с природен газ и др. 
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Заявителите извършват дейностите, непряко свързани с изграждането и експлоатацията на 
газоразпределителните мрежи, чрез своите дъщерни дружества, както и чрез 
контролирани или наети от тях фирми. Опитът в тези дейности може да се тълкува, като 
опит в изграждане и управление на мрежови структури и предоставяне на комунално-
битови услуги. 

Конкретно в областта на изграждане и експлоатация на ГРМ, от предоставените 
данни, може да се направи извода, че най-голям опит притежава съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., следвано от кандидата “Oвергаз Инк.” АД 
и с най-малък опит - “Промишлено газоснабдяване” ООД. 

ІІІ.1.1.3. Технически и организационни възможности, материални и човешки ресурси 
на кандидатите за изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи. 

Представените от кандидатите приложения към заявленията с данни за технически и 
организационни възможности, материални и човешки ресурси и управленската и 
организационната структура, за образованието и квалификацията на ръководния им 
персонал, ангажиран в изграждането и експлоатацията на газоразпределителни мрежи, е 
видно, че всички кандидати притежават достатъчни възможности за изпълнението на 
проекта. Независимо от това кандидатите притежават различни активи, материални и 
човешки ресурси. 

“Овергаз Инк.” АД:  
Представени са описания на инфраструктура на информационните технологии (IT 

инфраструктура), основния хардуер и на информационните и приложни софтуерни 
системи. Кандидатът е дал подробен списък на компютърни станции и периферни 
устройства, локални мрежи, мрежова операционна система, VPN, както и на базовите и 
приложни софтуерни програми. Подробно са описани техническите характеристики на 
информационните мрежи и софтуер на “Овергаз Инк.” АД и неговите дъщерни дружества.  
 “Овергаз Инк.” АД е отделил сериозно място на опита и дейността си по управление 
на ГРМ. Описани са подробно диспечерската система SCADA, системата OVERCOMM, 
представляващи комплекс от програмни и апаратни средства.  
  Кандидатът е представил своите организационни възможности за изграждане на 
ГРМ, като са приложени схеми за всички видове дейности и начина на организация. 
Изготвянето на работните проекти се извършва от „Газтек БГ” АД, доставката на 
материалите и техниката става от „Овергаз техника” АД, а изпълнението на строително-
монтажните работи – от „Овергаз Инженеринг” АД, в съответствие със сключените 
договори. Към тях за изпълнение на определени дейности, се подписват анекси за 
възлагане на конкретни подобекти. По време на строително-монтажните работи, “Овергаз 
Инк.” АД осигурява ежедневно присъствие на строежа на свой представител, назначен за 
инвеститорски контрол. За всеки завършен обект или част от него, се комплектува досие, 
което съдържа основните данни за изградената ГРМ. 
 Експлоатационната дейност се осъществява от експлоатационния персонал по места, 
а сервизната и ремонтна дейност, от страна на „Овергаз Сервиз” АД. 
 “Овергаз Инк.” АД е представил притежаваните човешки ресурси за изграждане и 
експлоатация на ГРМ. Към 01.08.2006г. в дружествата, заети с цялостната дейност на 
заявителя, работят общо 1 110 човека. Разпределението на тези служители в отделните 
дружества е следното: 
 

Дружества % на участие 
„Овергаз Инк.” АД 16.9 
„Овергаз Сервиз” АД 0.9 
„Овергаз Инженеринг” АД 16.2 
„Овергаз Техника” АД 1.3 
„Газтек БГ” АД 9.4 
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Газоразпределителни дружества (дъщерни) 55.3 
 
  Приложено е описание на нови и ефективни технологии, които се ползват от 
заявителя: 
 1. Корпоративна интегрирана информационна система (КИИС), разработена на 2 
равнища; 
 2. Управленски информационен модел (УИМ); 
 Изграждането на Управленския информационен модел се реализира чрез софтуерна 
платформа за моделиране на бизнес процесите ARIS (Архитектура на интегрираните 
информационни системи). 
  Кандидатът е представил ползваната от него технология за полагане на 
полиетиленови газопроводи, както и безтраншеен способ за изграждане на газопроводната 
мрежа. 
 Заявителят и негови дружества притежават следните сертификати: През 2000г. 
“Овергаз Инженеринг” АД получава сертификат за качество по ISO 9001: 1994, издаден от 
Lloyd’s Register Quality Assurance, a oт 23.04.2003г. е сертифицирано по ISO 9001: 2000. 
Дружеството притежава и сертификат за съответствие на разработваната система с 
международния стандарт ISO 14001: 2004. “Овергаз Инженеринг” АД членува в 
престижната международна организация IPLOCA (The international pipeline & offshore 
contractors association) на фирмите изграждащи тръбопроводни системи. 

Ръководният персонал на заявителя, висшият и средният мениджмънт е съставен от 
специалисти с богат професионален опит. От висшия управленски персонал 60 % са с общ 
трудов стаж над 15 г., а 58 % от средния мениджмънт притежават професионален опит над 
10 г. 

Към 31.12.2005 г. Дружеството притежава активи на стойност 82 743 хил.лв.  
“Acegas-APS” S.p.A./ “Costruzioni Dondi” S.p.A.:  
“Acegas-aps” S.p.A.  е представило детайлен списък на основните материални 

ресурси, автомобилния парк, опис на оборудването на строително-монтажната 
работилница, данни за информационните системи и софтуера по сектори от 
административната структура на дружеството. Представена е многообхватна система от 
приложен софтуер за всички дейности, който се ползва при разпределение на ел.енергия, 
газ и вода. 

1. Макро-функционални сектори: 
- Сектор Клиенти (разпределение на ел.енергия, газ и вода): OPEN SGC; 

Sistema Clienti; Gestione Pratiche; Phones. 
- Технически сектор: STR; MAXIMO. 

 2. Система за централизиран контрол на инсталациите: 
- COSTER – представена е структурата на системата, Централна станция, 

Вторична станция, система за комуникация, сертифициране и т.н. 
- Сектор Персонал: WINRAR; ASCOT 3; GEDI/770. 
- Сектор Администрация и финанси: SAP (модули FI e CO); PITECO; EASY; 

Система за счетоводство IPSOA. 
- Сектор Планиране и контрол: SAP (модул СО); EASY REPORT / EASY 

FINANCIAL  PLANNING. 
- Сектор Покупки и склад: SAP (модул ММ) 
- Списък BATCH INPUT сектор FI-CO-SD 

 3. Други пакети: 
- Управление на протоколи и документи, оптично архивиране – ARCHIDOC; 
- Управление на документацията на Система Качество, Инспекция и др. – 

HEGEL; 
- Управление на отпадъци, регистри, MUD – SMART; 
- Управление на погребални услуги – SIGMA 5; 
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- Управление на документацията, необходима за оценка на риска, свързан с 
упражняването на различни дейности – SIMPLEDO; 

- Управление на поддръжката на автомобилния парк на подразделение 
Околна среда – PROVECO; 

- Управление на информационни потоци с банките – TLQ; 
- Управление на дистанционното отчитане на разходомери за ел.енергия – 

ISKRA; 
- Система за отчитане и фактуриране на потреблението – Estenergy. 

 4. Териториална информационна система: SICAD. 
  “Costruzioni Dondi” S.p.A. е приложило списъци на техническото оборудване, 
машини и съоръжения, списък на тежкотоварните превозни средства, списък на 
автоматичните машини (оперативни машини и специални съоръжения), общи съоръжения 
и леки конструкции.   
 Дружеството притежава сертификат за качество UNI EN ISO 9001/2000. 
 Групата “Costruzioni Dondi” S.p.A. е лицензирана за Италия от дружество AIRVAC, 
Рочестер САЩ, което държи патентите за реализиране на пренос на флуиди, посредством 
тръбопроводи под налягане. 

Представени са документи отделно за всяко едно от дружествата в съвместното 
предприятие, за управленската и организационна структура, за образованието и 
квалификацията на ръководния му персонал и ангажирания в изграждането и 
експлоатацията на подобни обекти. В Бизнес плана е приложена управленска структура 
първо ниво, която показва едностепенна форма на управление – Управителен съвет, 
Председател, Управление и 5 основни направления (дирекции) в реализирането на 
дейността.  

Ръководните служители на “Acegas-aps” S.p.A. са с висше инженерно, икономическо 
и юридическо образование, както и със средно специално в съответната професионална 
област. В допълнително представената информация, е предоставена организационната 
структура на “Acegas-aps” S.p.A., както и на всички основни направления   от дейността.  

Настоящите ръководни кадри на Група Донди са назначени в първите години на 
започване на дейността и вече са натрупали около 30-годишен богат опит и представляват 
„носещата структура” на дружествата от Групата. Представена е като „блок-схема” 
организационната структура на Група Донди, Италтекна АД, “Costruzioni Dondi” S.p.A., 
Ф.ИММ.Фатурационе Имедиата ООД и др. 

Към 31.12.2005 г. “Acegas-aps” S.p.A., притежава активи на стойност 906 768 хил.€, 
или 1 773 484 хил.лв.  

Към 31.12.2005 г. “Costruzioni Dondi” S.p.A притежава активи на стойност 75 185 
хил.€, или 147 049 хил.лв.  

„Промишлено газоснабдяване” ООД:  
Кандидатът чрез собствените си ресурси и надеждни подизпълнители, може да 

осигури пълния цикъл – от предпроектните проучвания и проектирането, до 
изграждането, пуска, настройката, последващи ремонтни и поддържащи дейности, 
експлоатация и управление на газопреносни мрежи. Дружеството разполага и с 
необходимите програмни продукти за обезпечаване материалното отчитане и 
счетоводната отчетност. 

Кандидатът работи с интегрирана система за управление и фирмена отчетност 
АЖУР®-L, кояти има мощни функции за оптимизиране и анализ на продажбите, 
доставките, складовите наличности, като с нея се автоматизира оперативното управление 
на компанията. Използва се и платформата Interbase SQL база данни. Client-Server 
платформата позволява добра организация на работа, по-нисък мрежови трафик и 
независимост на работните станции. 

С оглед осигуряване на високо качество на експлоатация и управление, 
„Промишлено газоснабдяване” ООД има намерение да закупи и специализиран софтуер, 
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като в момента се провежда проучване на системи за управление на газоснабдителни 
мрежи на водещи фирми. 

Описана е плоската организационна структура (с по-малко на брой йерархични 
нива), чрез която се осигурява бърз достъп до информация и ресурси и по-голямо качество 
на комуникациите. Дружеството се управлява и представлява от Управител, на когото са 
подчинени ръководителите на отделите: Правен, Проектиране и подготовка, Експлоатация 
и поддръжка, Търговски отдел и Финанси и счетоводство. Персоналът на дружеството е 
висококвалифициран и може да се представи в таблица, според образованието и 
квалификацията: 
 

Образование 2006г. 
Висше: 6 
 - юридическо 2 
 - техническо 3 
 - икономическо 1 
Средно специално 3 
Общо: 10 

   
Изложена е организацията на изпълнението на предвидената инвестиционна 

програма. Проучвателните и проектни работи, както и изпълнението на СМР, свързани с 
газификацията на община Сливен, ще се извършват от подизпълнители, въз основа на 
сключени договори. Един от най-добрите партнъори е „Памуков” ЕООД, с основен 
предмет на дейност изграждане на промишлени газоснабдителни инсталации, битови 
инсталации и газопроводи. Фирмата е участвала в изграждането на ГРС и АГРС почти в 
цялата страна – Сливен, Добрич, Разград, Н. Пазар, Русе, Плевен, Исперих и др. Има 
изградени над 500 битови газови инсталации в Сливен, Ловеч, Русе, Левски, Генерал 
Тошево, Горна Оряховица. „Памуков” ЕООД разполага с висококвалифицирани мобилни 
екипи за работа. Приложен е подробен списък на ползваната техника. 

Относно материално-техническите средства за изграждане и поддръжка на 
газопреносни и газоразпределителни мрежи, кандидатът не притежава такава 
специализирана техника, но подизпълните разполагат с такава, или я наемат. В бъдеще се 
предвижда, кандидатът да закупи машини и съоръжения, които ще му позволят 
самостоятелно да поддържа газоразпределителната мрежа. 
 Към 31.12.2005 г. Дружеството притежава активи на стойност 2 462 хил.лв. 

От представената по- горе информация следва, че: 
Технически и организационни възможности 
- всички кандидати в конкурса, с изключение на „Промишлено газоснабдяване” 

ООД, разполагат с достатъчни технически и материални възможности, свързани с 
изграждането и експлоатацията на газоразпределителни мрежи. „Промишлено 
газоснабдяване” ООД ползва фирми подизпълнители за проектиране и изпълнение. 
Представени са данни за използването на информационни технологии и съвременни 
софтуерни продукти, свързани с дейността. Кандидатите са представили сертификати по  
ISO и други лицензии за извършване на определени дейности.  

Материални и човешки ресурси:  
При оценката на материалните и човешки ресурси, са използвани и активите на 

кандидатите, като е отчетен фактът, че така посочените активи са за всички основни 
дейности на всеки един от заявителите.  

Към края на последната отчетна 2005г. активите на кандидатите имат следния 
графичен вид: 
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- всички кандидати в конкурса разполагат с добра организационна структура и 

високо квалифициран персонал. Компаниите   “Acegas-aps” S.p.A/ “Costruzioni Dondi” 
S.p.А. имат сравнително богат международен опит в газификацията. Двама от кандидатите 
в конкурса, “Овергаз Инк.” АД и “Промишлено газоснабяване” ООД, имат опит и работят 
по проекти и изграждане на газоразпределителни мрежи в България, като в тази насока 
започва да трупа опит и Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A/ “Costruzioni Dondi” 
S.p.А. 
 ІІІ.1.2. Критерии за оценка на предложението: 

ІІІ.1.2.1. Оценка на инвестиционния проект, в съответствие с пазарната ситуация 
При оценката по този критерий са взети предвид следните елементи: 

- Общо изградена мрежа в км. за 20 години; 
- Инвестиции на 1 линеен метър изградена ГРМ за 20 години; 
- Инвестиции за достигнатата консумация за 10-тата година; 
- Инвестиции за обща консумация за периода; 
- Инвестиции за присъединен потребител. 

Данните са илюстрирани в следната таблица: 
 

Параметър Мярка 

Заявители 

“Овергаз 
Инк.” АД  

“Acegas-aps” 
S.p.A. и 

“Costruzioni 
Dondi” S.p.A 

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД 

Общо изградена мрежа км 411.50 175.71 376.35 
Консумация на природен газ 
през 10-тата  година хил.н.м³ 50 968 36 418 54 296 

Обща консумация за 10 г. хил.н.м³ 363 983 255 811 361 612 
Брой потребители към 10-тата 
год. бр. 16 751 12 355 18 846 

Общо инвестиции за 20 г. хил.лв. 38 493 23 367 30 288 
Общо инвестиции за 10 г. хил.лв. 25 617 22 388 30 168 
Цена на 1 линеен метър 
изградена ГРМ хил.лв./км 0.062 0.127 0.080 

Инвестиции за достигнагната 
консумация през  10 - тата  
година 

хил.лв/1000 
н.м³ 502.609 614.741 555.626 

Инвестиции за присъединен 
потребител в края на 10 
год.период 

хил.лв./бр 1.529 1.812 1.601 
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За промишлен потребител за 10 
год. период хил.лв./бр 167.431 533.039 603.360 

За ОА и търговски потребител 
за 10 год. период хил.лв./бр 109.474 430.531 264.632 

За битов потребител за 10 год. 
период хил.лв./бр 5.349 4.040 7.088 

 
Всички кандидати за първия 10 годишен период предлагат близки стойности на 

инвестицията.  
"Промишлено газоснабдяване" ООД, “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A 

и “Овергаз Инк.” АД предлагат да инвестират средно около 87.32% от  общия размер на 
инвестициите си през първите 10 години – съответно 99.60%,  95.81% и 66.55%. 

Планираните инвестиции през първите 10 години и за целия 20 годишен период на 
дружествата са представени в с следната графика: 

0 хил.лв

10 000 хил.лв

20 000 хил.лв

30 000 хил.лв

40 000 хил.лв

Общо инвестиции за 10 г. 25 617 22 388 30 168

Общо инвестиции за 20 г. 38 493 23 367 30 288

“Овергаз Инк.” АД “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" ООД

 
 
От графиката е видно, че към края на 20 годишния период най-високи общи 

инвестиционни разходи планира да направи “Овергаз Инк.”АД  - 38 493 хил.лв.  
За същия период “Овергаз Инк.”АД  предвижда да изгради и изкупи най-голяма по 

дължина газоразпределителна мрежа на територията на община Сливен, възлизаща на 
411.50 км., следвано от "Промишлено газоснабдяване" ООД и “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A съгласно графиката: 

 

0.00 км.

250.00 км.

500.00 км.

Изградена мрежа в км.

Изградена мрежа в км. 411.50 175.71 376.35

“Овергаз Инк.” АД “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” 

"Промишлено 
газоснабдяване" 

 
 
На базата на предвидените инвестиции за първия 10 годишен период  е изчислена 

ефективността на инвестицията и по-долу са представени разходите за съответните 
натурални показатели, които илюстрират разликата в ефективността на проектите на 
кандидатите. 
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- Предвидена консумация за 10-годишен период 
 

0 хил.н.м³

200 000 хил.н.м³

400 000 хил.н.м³

Обща консумация за 10 г. 363 983 255 811 361 612

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” S.p.A. и 

“Costruzioni Dondi” 
S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД

 
Както се вижда от графиката, най-голямата предвидена консумация за целия 10-

годишен период е на “Овергаз Инк.”АД, следвано от "Промишлено газоснабдяване" ООД 
с 0.01 % по-малко от “Овергаз Инк.” АД., съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. с 29.72 % по-малко от “Овергаз Инк.” АД.  

- Инвестиции за достигната консумация през 10-тата  година 
Този показател отразява ефективността на инвестицията по отношение на 

достигнатото потребление за края на периода и зависи от предвидените гъстота и обем на 
потреблението по групи потребители, а също и от развитието на мрежата към съответния 
момент. 

0 хил.лв

250 хил.лв

500 хил.лв

750 хил.лв

Инвестиции за достигнагната консумация
през  10 - тата  година

502.609 614.741 555.626

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” S.p.A. и 

“Costruzioni Dondi” 
S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" ООД

 
По този показател най-добри стойности показва  “Овергаз Инк.” АД, следвано от 

"Промишлено газоснабдяване" ООД и съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A.  

Представа за достигнатото равнище на потребление в края на 10 годишния период 
дава консумацията през 10-тата година, илюстрирано на графиката по-долу: 
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0 хил.н.м³

10 000 хил.н.м³

20 000 хил.н.м³

30 000 хил.н.м³

40 000 хил.н.м³

50 000 хил.н.м³

Консумация на природен газ през 10-тата 
година

50 968 36 418 54 296

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” S.p.A. и 

“Costruzioni Dondi” S.p.A
"Промишлено 

газоснабдяване" ООД

 
 
Най–голяма консумация, достигната през 10-тата година постига  "Промишлено 

газоснабдяване" ООД, следвано от  “Овергаз Инк.” АД и съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.  

- Инвестиции на 1 линеен метър изградена газоразпределителна мрежа за 20 години.  
Показателят отразява стойността на инвестицията за единица изградена мрежа. 

Величината главно зависи от избраната схема за газификация, технологични решения за 
изграждане на газоразпределителната мрежа, а също така и от обема на предвидените 
строително монтажни работи и цените на материалите за отделните характерни  класове 
газопроводи и съоръжения. 

 

0.00хил.лв.

0.05хил.лв.

0.10хил.лв.

0.15хил.лв.

Цена на 1 линеен метър изградена ГРМ 0.062 0.127 0.080

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” S.p.A. и 

“Costruzioni Dondi” 
S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" ООД

 
 
Както се вижда от графиката, най-ниска стойност на показателя предвижда “Овергаз 

Инк.” АД, следвано от "Промишлено газоснабдяване" и съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.  

Ниската цена на един линеен метър ГРМ постигната от “Овергаз Инк.” АД се дължи 
основно на голямата дължина на мрежата,  която дружеството планира да изгради.  

- Инвестиции на присъединен потребител 
Показателят отразява стойността на инвестициите по отношение на броя 

присъединени потребители. Детерминира се от степента на проникване, предвидения брой 
битови, ОА и промишлени потребители, както и етапа на изграждане на 
газоразпределителната мрежа. 
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0 хил.лв

100 хил.лв

200 хил.лв

300 хил.лв

400 хил.лв

500 хил.лв

600 хил.лв

700 хил.лв
Инвестиции за присъединен потребител

За промишлен потребител за 10 год. период 167.431 533.039 603.360

За ОА и търговски потребител за 10 год. период 109.474 430.531 264.632

За битов потребител за 10 год. период 5.349 4.040 7.088

“Овергаз Инк.” АД “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" ООД

 
Най-ниска стойност на показателя по отношение на промишлените и обществено-

административни потребители показва “Овергаз Инк.” АД, следвано от съвместното 
предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. и "Промишлено 
газоснабдяване" ООД. 

По отношение на инвестициите на присъединените домакинства, най-ниска стойност 
отчита съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., 
следвано от “Овергаз Инк.” АД и "Промишлено газоснабдяване" ООД. 

Разликите се дължат на различния подход на заявителите “Овергаз Инк.” АД, 
съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. и "Промишлено 
газоснабдяване" ООД. 

Вследствие на различните подходи на дружествата при сегментирането на пазара на 
природен газ, наблюдава се разлика в броя на присъединените потребители по групите – 
промишлени, обществено-административни. 

“Овергаз Инк.” АД обединява промишлените и обществено-административните 
консуматори в обща група – стопански потребители. Броят на стопанските потребители 
при това дружество съществено се различава от броя на промишлените и обществено-
административните потребители на съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. и  "Промишлено газоснабдяване" ООД. 

Това се дължи на факта, че “Овергаз Инк.” АД планира да присъединява и 
едноличните търговски дружества на територията на община Сливен. 

На база на предвидените инвестиции и натуралните показатели на кандидатите за 
първия 10-годишен период – изградената газоразпределителна мрежа, брой присъединени 
потребители, консумация за периода и достигната консумация в края на 10-тата година, са 
изчислени параметри за ефективност на инвестицията. 

По критерия оценка на инвестиционния проект за газификация на територията на 
община Сливен,  кандидатите имат приблизително близки стойности на показателите за 
ефктивност.  

ІІІ.1.2.2. Среднопретеглена цена за пренос и снабдяване на природен газ по 
газоразпределителната мрежа за първия десет годишен период 

Към предложенията за участие в конкурса са приложени заявления за утвърждаване 
на цени за пренос и снабдяване, както и цени за присъединяване на промишлените, 
обществено административните и битовите потребители на следните дружества в 
хронологичен ред:  

- “Овергаз Инк.” АД; 
- Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. ;  
- "Промишлено газоснабдяване" ООД. 
С цел съпоставимост на посочените от  “Овергаз Инк.” АД, съвместното 

предприятие “Acegas” S.р.A и “Costruzioni Dondi” S.р.A и "Промишлено газоснабдяване" 
ООД цени за пренос и снабдяване на природен газ по газоразпределителната мрежа за 
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съответните периоди са преизчислени, като среднопретеглените цени са формирани въз 
основа на заложените цени и очакваната годишна консумация съгласно данните от 
финансовия модел на всеки от заявителите.  

Цените за пренос и снабдяване на природен газ на кандидатите са обобщени в 
следната таблица: 

 
 

Група потребители “Овергаз Инк.” 
АД  

“Acegas-aps” 
S.p.A. и 

“Costruzioni 
Dondi” S.p.A 

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД 

I регулаторен период 
Промишлени потребители 63.61 90.00 43.90

ОА и търговски 63.61 113.00 70.08

Битови потребители 257.46 168.00 293.19

Среднопретеглена цена 77.26 104.18 62.49

II регулаторен период 

Промишлени потребители 64.71 90.00 45.50

ОА и търговски 64.71 113.00 99.06

Битови потребители 199.62 168.00 201.41

Среднопретеглена цена 100.24 114.50 97.89

Общо за 10 годишния период 

Среднопретеглена цена по групи потребители за 10 годишния период 

Промишлени потребители 64.00 90.00 44.48
ОА и търговски 64.00 113.00 86.30
Битови потребители 213.71 168.00 221.29

  
Среднопретеглена цена 10-годишен 
период 87.47 109.59 78.46 

Приходи от продажба на природен 
газ за първия 10 годишен период 31 838 28 034 28 372 

Забележка: Всички цени са в български лева без начислен ДДС. 
Всички цени, с оглед съпоставимост на кандидатите са преизчислени и са среднопретеглени със заявените 
количества на природен газ! 
 

Забележка:  В заявлението си за утвърждаване цени "Промишлено газоснабдяване" 
ООД е посочило следните цени за подгрупи на промишлените потребители, както 
следва:  

- до 100 000 н.м.³ - 83.28 лв./1000 н.м³; 
- от 100 000 до 1 000 000 н.м.³ - 66.11 лв./1000 н.м³; 
- над  1 000 000 н.м.³ - 31.32 лв./1000 н.м³. 

  
Както е видно от таблицата и графиките, приложени по-долу за първите два 5 

годишни регулаторни периода и общо първия 10-годишен период могат да се направят 
следните констатации и уточнения: 

- “Овергаз Инк.” АД предлага за утвърждаване диференцирани цени както за 
пренос, така и за снабдяване. 

- Представените в таблицата цени са резултативни величини от сбора на 
цените за пренос и снабдяване.  
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- Цените на промишлените и обществено административните потребители на 
дружеството за целия 10-годишен период са еднакви, тъй като дружеството обединява 
двата типа консуматори в една обща група – “стопански потребители”. 

- Предложените за утвърждаване цени през първите 5 години са близки до 
средните текущи стойности  за страната (цените при промишлените потребители са по-
ниски с 4.31%, обществено-административните – по ниски с 55.42%, а битовите по-високи 
с 9.54%).  

- През втория 5 годишен период Овергаз Инк. АД предлага конкурентни цени 
за битовите потребители (с 15.07 % по-ниски от текущите средни за страната ).  

- Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. 
предлага за утвърждаване едни и същи цени за целия 10-годишен период. 

- Дружеството предлага конкурентни цени по отношение на битовите 
потребители, които са по-ниски в сравнение със средните за страната (по-ниски с 28.52% )  
и другите заявители. 

- По отношение на промишлените потребители, цените са сравнително по-
високи в сравнение със средните за страната (по-високи с 35.40 %)  

- "Промишлено газоснабдяване" ООД предлага конкурентни цени за 
промишлените и обществено административните потребители през 10-годишния период. 
Това се дължи на голямата очаквана консумация на природен газ от страна на тези групи 
консуматори, както и на  относително ниският дял на потреблението на домакинствата 
(21.25 % от общата консумация на природен газ).  

- За първия 5-годишен период се наблюдават високи цени за битовите 
потребители (по-високи с 24.74% от средните за страната), но през втория 5-годишен 
период цените са съпоставими и по ниски със средните за страната (по ниски с 14.31%).  

Представени са графики за първия и втория 5-годишни периоди, илюстриращи 
предложените цени: 

0 лв.

50 лв.

100 лв.

150 лв.

200 лв.

250 лв.

300 лв.
I регулаторен период

Промишлени потребители 63.61 90.00 43.90

ОА и търговски 63.61 113.00 70.08

Битови потребители 257.46 168.00 293.19

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” S.p.A. 

и “Costruzioni 
Dondi” S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД
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0 лв.

50 лв.

100 лв.

150 лв.

200 лв.

250 лв. II регулаторен период

Промишлени потребители 64.71 90.00 45.50

ОА и търговски 64.71 113.00 99.06

Битови потребители 199.62 168.00 201.41

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” S.p.A. 

и “Costruzioni 
Dondi” S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

I регулаторен период

Среднопретеглена цена 77.26 104.18 62.49

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” S.p.A. и 

“Costruzioni Dondi” 
S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" ООД

 
 
Среднопретеглената цена за пренос и снабдяване през първия 5 годишен регулаторен 

период е най-ниска при "Промишлено газоснабдяване" ООД, следвано от “Овергаз Инк.” 
АД и съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. 
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85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

II регулаторен период

Среднопретеглена цена 100.24 114.50 97.89

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” S.p.A. и 

“Costruzioni Dondi” 
S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" ООД

 
Среднопретеглената цена за пренос и снабдяване през втория 5 годишен период е 

най-ниска при "Промишлено газоснабдяване" ООД, следвано от “Овергаз Инк.” АД и 
съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00
Среднопретеглена цена по групи за 10-годишен период

Промишлени потребители 64.00 90.00 44.48

ОА и търговски 64.00 113.00 86.30

Битови потребители 213.71 168.00 221.29

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” S.p.A. 

и “Costruzioni 
Dondi” S.p.A

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД

 
За целия 10 годишен период среднопретеглените цени по групи потребители, 

представени на графиката по-горе са най-ниски за промишлените потребители в 
предложенията на "Промишлено газоснабдяване" ООД, за ОА и търговски за “Овергаз 
Инк.” АД и за битовите потребители на съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. 
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За целия десет годишен период за всички групи потребители среднопретеглената 

цена за пренос и снабдяване на природен газ е най-ниска при "Промишлено 
газоснабдяване" ООД, следвано от “Овергаз Инк.” АД и съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. 

ІІІ.1.2.3. Прогнозни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по 
групи потребители за първия десет годишен период. 

С цел съпоставимост на посочените от кандидатите прогнозни цени за 
присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи потребители за съответните 
периоди са преизчислени, като среднопретеглените цени са детерминирани въз основа на 
прогнозните цени и броя на присъединените потребители, заложени в бизнес плана и във 
финансовите модели на кандидатите.  

Цените за присъединяване на потребители на кандидатите са обобщени в следната 
таблица: 

Група потребители “Овергаз 
Инк.” АД  

“Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A 

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД 
I регулаторен период 

Промишлени потребители 863.57 3 145.00 1 710.00

ОА и търговски потребители 863.57 1 488.00 1 200.00

Битови потребители 370.00 205.00 260.00

II регулаторен период 

Промишлени потребители 863.57 3 145.00 1 710.00

ОА и търговски потребители 863.57 1 488.00 1 200.00

Битови потребители 370.00 205.00 260.00

Общо за 10 годишния период 
Промишлени потребители 863.57 3 145.00 1 710.00

ОА и търговски потребители 863.57 1 488.00 1 200.00

Битови потребители 370.00 205.00 260.00

Среднопретеглена цена за 
присъединяване за първия 
10 годишен период 

381.41 220.39 273.56

Приходи от присъединяване 
за 10г. период в хил. лв. 

6 389 2 723 5 155

    Забележка: Всички цени са в български лева без начислен ДДС. 
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Както е видно от таблицата и графиките, приложени по-долу за първите два 5 
годишни регулаторни периода и общо за първия 10-годишен период могат да се очертаят  
следните констатации и уточнения: 

- Дружествата – “Овергаз Инк.” АД, съвместното предприятие “Acegas-aps” 
S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. и "Промишлено газоснабдяване" ООД предлагат 
неизменни цени по групи потребители за целия 10-годишен период. 

- Цените за присъединяване на стопанските потребители (промишлени и 
обществено-административни) при “Овергаз Инк.” АД са получени като 
среднопретеглени стойности на цените за присъединяване по подгрупи, зададени в 
заявлението за цени с броя на присъединените консуматори на същите подгрупи.  

- Най-ниски цени за присъединяване на потребители през първи, втори 
регулаторни периода и общо за целия 10 годишен период  предлагат за: 

Промишлени потребители – “Овергаз Инк.” АД; 
ОА и търговски потребители – “Овергаз Инк.” АД;  
Битови потребители - съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni 
Dondi” S.p.A. 
- Най-ниска среднопретеглена цена общо за всички групи потребители за целия 

10 годишен период предлага  съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni 
Dondi” S.p.A. 

- Най-големи приходи от присъединяване на потребители за целия 10 годишен 
период прогнозира “Овергаз Инк.” АД, следвано от "Промишлено газоснабдяване" ООД и 
съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.  

По-важните констатации са илюстрирани с графиките, изложени по-долу: 
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За целия 10 годишен период среднопретеглените цени за присъединяване на 
потребители към ГРМ представени на графиката по-горе са най-ниски за съвместното 
предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., следвано от "Промишлено 
газоснабдяване" ООД и “Овергаз Инк.” АД. 

ІІІ.1.2.4. Бизнес план за изграждането на мрежа за газификацията в територия  
Тримата кандидати са представили бизнес планове за проекта с посочени параметри 

в съответствие с изискванията на конкурсната документация, като изключенията са 
посочени в т. VIII.4.  

- Маркетингово проучване 
Достоверността на бизнес плана се определя от качеството на маркетинговото 

проучване. Детайлността на проучването определя и степента на точност на входните 
параметри в бизнес плана, а от там и върху крайните резултати и изводи. 

При разработване на маркетинговите си проучвания кандидатите посочват различни 
източници на информация относно пазара на природен газ на територията на общината и 
степента на готовност на потребителите да се присъединят към газоразпределителната 
мрежа.  

Основните данни от маркетинговите проучвания са представени в следната таблица: 
 

Група потребители “Овергаз 
 Инк.” АД 

AcegasAps& 
Costruzioni Dondi 

S.p.A. 

"Промишлено 
газоснабдяване" ООД

Присъединени потребители към 10 година 
Потребители, в т.ч. 16 751 бр. 12 303 бр. 18 659 бр. 

Промишлени потребители 
387 бр. 

42 бр. 55 бр. 

ОА и Т потребители 52 бр. 187 бр. 

Битови потребители 16 364 бр. 12 261 бр. 18 604 бр. 
Консумация на природен газ към 10 година 

Консумация, в т.ч. 50 968 хнм3 36 418 хнм3 54 296 хнм3 

Промишлени потребители 
32 609 хнм3 

20 614 хнм3 25 854 хнм3 

ОА и Т потребители 3 636 хнм3 7 978 хнм3 

Битови потребители 18 359 хнм3 12 169 хнм3 20 464 хнм3 
Очаквана средно годишна консумация на природен газ за 10 години (хнм3/група) 

Консумация, в т.ч. 36 398.32 хнм3 25 581.07 хнм3 36 161.20 хнм3 

Промишлени потребители 
29 111.94 хнм3 

16 491.06 хнм3 23 357.07 хнм3 

ОА и Т потребители 2 908.42 хнм3 5 119.97 хнм3 

Битови потребители 7 286.38 хнм3 6 181.59 хнм3 7 684.16 хнм3 
Очаквана средно годишна консумация на природен газ (хнм3/потребител) 

Консумация, в т.ч. 2.17 хнм3 2.08 хнм3 1.94 хнм3 

Промишлени потребители 
75.22 хнм3 

392.64 хнм3 424.67 хнм3 

ОА и Т потребители 55.93 хнм3 27.38 хнм3 

Битови потребители 0.45 хнм3 0.50 хнм3 0.41 хнм3 

 
Всички кандидати са представили данни по отношение на очакваната годишна 

консумация на природен газ по години и по групи потребители, както и по отношение на 
броя потребители , които ще бъдат присъединени.  “Овергаз инк.” АД е обединил групите 
на промишлените и битовите потребители в една група – стопански потребители.  
“Промишлено газоснабдяване” ООД е описало потребителите си по година на 
присъединяването си и по населени места. 
 Кандидатите са използвали различни стратегии по отношение на навлизането на 
пазара и постигане на целевите равнища: 
 “Овергаз инк.” АД предвижда през първите десет години да бъде газифициран 
общинския център – гр. Сливен. След 16-та година на проекта се предвижда газификация 
на още пет от селищата в общината. Кандидатът предвижда до 10-та година да бъдат 
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обхванати 34% от битовия сектор (16 364 домакинства). Предвижда се и газификация на 
100 % от стопанските потребители – 387 бр. стопански потребители на територията на гр. 
Сливен, от които 153 промишлени, включително еднолични търговци и 234 ОА и Т 
потребители∗. Броят на промишлените потребители на “Овергаз инк.” АД е коментиран в 
т. ІХ.1.2.1. След 16-та година се предвижда присъединяването на още потребители от 5-те 
новоприсъединени селища от територията на общината.  

Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. е 
представило резултатите от маркетинговото проучване, анкетни карти, списък с 
промишлените и обществените потребители. Представени са и топографски карти. До 
десетата година кандидатът предвижда да присъедини 12 261 бр. битови потребители, 52 
бр. ОА и Т потребители и 42 бр. промишлени потребители. Предвидено е присъединяване 
на 100 % от промишлените и ОА потребители. Към 10-тата година броят на 
домакинствата, присъединени към разпределителната мрежа година се очаква да бъде 
12 261 бр., а в края на 20 годишния период същият се очаква да е в размер на 13 925 бр., 
което е 31.09 % от потенциалните битови консуматори за територията на община Сливен.  

“Промишлено газоснабдяване” ООД е представило маркетингово проучване, както и 
анкетни карти на база на които е направено. Представени са и топографски карти. Към 
десетата година кандидатът предвижда да присъедини 18 604 бр. битови потребители, 
което е 39.19% от потенциалните битови потребители на територията на общината. Освен 
тях се предвижда да се присъединят и 55 бр. промишлени и 187 бр. ОА и Т потребители, 
което е 100 % присъединяване на потребителите от тези групи. Освен гр. Сливен 
кандидатът предвижда да изгради газоразпределителна мрежа и в още10 селища. 

За оценка на маркетинговите проучвания за пазара на природен газ на територията 
на община Сливен са разгледани следните индикатори:  

- Общ потенциален пазар на природен газ определен от кандидатите;  
- Очаквана средногодишна консумация на природен газ в хнм3 по групи 

потребители;  
- Очаквана средногодишна консумация на природен газ в хнм3 на един потребител;  
- Присъединени стопански и битови потребители към края на 10-тата година. 
 
Потенциалният пазар на природен газ на територията на община Сливен е определен 

индивидуално от всеки заявител съгласно следните графики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Данните са съглсно техническата част от предложението 

 
 

Присъединени потребители към 10 година
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Промишлени потребители 387 бр. 42 бр. 55 бр.

ОА и Т  потребители 52 бр. 187 бр.

Битови потребители 16 364 бр. 12 261 бр. 18 604 бр.
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газоснабдяване" ООД
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Най-висока оценка на база броя потенциални стопански потребители (промишлени и 
битови) за целия период дава “Овергаз инк.” АД. Най - ниска оценка получава 
съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.  

По отношение на битовите потребители най – висока оценка получава “Промишлено 
газоснабдяване” ООД. Най – ниско е оценен кандидатът “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni 
Dondi” S.p.A. , чиито брой битови потребители е най – малък.  

Очакваната консумация към десетата година е най – висока при “Промишлено 
газоснбдяване” ООД, най – малка консумация предвижда “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A., чиято обща консумация е с 33% по – малка от консумацията 
предвидена от “Промишлено газоснбдяване” ООД. За стопанските и битовите 
потребители най - висока консумация предвижда “Промишлено газоснбдяване” ООД. 
Сравнение на прогнозните консумации към десета година са посочени на графиката по – 
долу: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очакваната средна консумация за десeт годишния период е показана на следната 

графика: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При стопанските потребители най – висока консумация заявява “Овергаз инк.” АД, 

като консумацията е с 2% по – висока от единия кандидат и с 33% по – висока от другия 

Консумация към десета година
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Промишлени потребители 32 609 хнм3 20 614 хнм3 25 854 хнм3

ОА и Т  потребители 3 636 хнм3 7 978 хнм3

Битови потребители 18 359 хнм3 12 169 хнм3 20 464 хнм3

“Овергаз Инк.” АД AcegasAps&Costruzioni 
Dondi S.p.A.

"Промишлено 
газоснабдяване" ООД

Средногодишно потребление  за десет годишния период
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Промишлени потребители 29 111.94 хнм3 16 491.06 хнм3 23 357.07 хнм3

ОА и Т  потребители 2 908.42 хнм3 5 119.97 хнм3

Битови потребители 7 286.38 хнм3 6 181.59 хнм3 7 684.16 хнм3

“Овергаз Инк.” АД AcegasAps&Costruzioni Dondi 
S.p.A.

"Промишлено газоснабдяване" 
ООД
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кандидат. За битовите потребители най – висока консумация заявява кандидатът 
“Промишлено газоснабдяване” ООД, като консумацията е по – висока с 5% от втория 
кандидат и с 20% по – висика от консумацията на третия кандидат.  Заложената от 
“Овергаз Инк.” АД консумация на потребителите присъединени към газопреносната 
мрежа на “Булгаргаз” ЕАД на територията на община Сливен, които следва да бъдат 
прехвърлени към ГРМ, съществено се различава от отчетните данни на “Булгаргаз” ЕАД 
за същите тези потребители. 

Очаквана средногодишна консумация на природен газ в хнм3 на един потребител за 
първите десет години на проекта е представена в следните графики:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 По отношение на битовите потребители най -добро предложение дава съвместното 
предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.,като консумацията на един 
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потребител е по - висока с 12% от предложението на втория кандидат и с 18% по – високо 
от предложението на третия кандидат. По отношение на стопанските потребители 
(промишлени и обществено – административни) най – висока консумация заявява 
“Промишлено газоснабдяване” ООД, най- малка средногодишна консумация за десет 
годишния период заявява “Овергаз инк.” АД.  

- Параметри на бизнес плана 
- показатели за ефективност на проекта 
Като показатели за ефективност на проекта за 20-годишен период кандидатите са 

представили следните стойности: 
 

Показател мярка “Овергаз Инк.” 
АД 

“Acegas” SPA/ 
“Costruzioni Dondi” 

SPA 

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД 
Нетна настояща 
стойност хил.лв 1 851 2 346 2 818 
Вътрешна норма на 
възвръщаемост % 12.80% 9.98% 16.00% 
Срок на откупуване год. 10.6   7.0 

0 хил.лв

1 000 хил.лв

2 000 хил.лв

3 000 хил.лв

Нетна настояща стойност на проекта - NPV

Нетна настояща стойност 1 851 2 346 2 818

“Овергаз Инк.” 
АД

“Acegas” SPA/ 
“Costruzioni 
Dondi” SPA

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Вътрешна норма на възвръщаемост

Вътрешна норма на
възвръщаемост

12.80% 9.98% 16.00%

“Овергаз Инк.” 
АД

“Acegas” SPA/ 
“Costruzioni 
Dondi” SPA

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД
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Различните норми на дисконтиране и подходи при формиране на нетните парични 
потоци, използвани от отделните кандидати, правят съответните стойности несравними. 

Поради това за постигане на сравнимост на показателите за ефективност на проекта 
същите са преизчислени при използване на еднакъв подход за формиране на нетния 
паричен поток и еднакви дисконтови норми. 

Нетният паричен поток на проекта е формиран като сума от нетните парични потоци 
от оперативна и инвестиционна дейности и остатъчната стойност на дълготрайните активи 
към края на 2026 г., съгласно представените финансови модели за 20 годишен период от 
2007 до 2026 г. 

Нетният паричен поток на собствения капитал е формиран от сумата на нетните 
парични потоци от оперативна, инвестиционна и финансова дейности, като в последните 
се включват само паричните потоци на привлечения капитал.  

Използваната единна норма на дисконтиране в размер на 10 %, е получена като 
среднопретеглена цена на капитала при средна финансова структура на капитала 
(съотношение собствен към привлечен капитал) от представените оферти, и съответно: 
цена на привлечения капитал 7 % (средно между 6 и 8%), и възвръщаемост на собствения 
капитал след облагане 15 %.  

 

Група потребители “Овергаз Инк.” 
АД  

“Acegas-aps” 
S.p.A. и 

“Costruzioni 
Dondi” S.p.A 

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД 

Паказатели за ефективност на проекта 
Нетна настояща стойност на 
проекта 6 029 468 9 843

Вътрешна норма на 
възвръщаемост на проекта 18.25% 10.54% 30.01%
Срок на откупуване на проекта 3 6 6

Паказатели за ефективност на собствения капитал 
Нетна настояща стойност на 
собствения капитал 3 619 2 489 5 769
Вътрешна норма на 
възвръщаемост на собствения 
капитал 35.60% 51.55%  

Срок на откупуване на 
собствения капитал 6 4 3

 
Положителна нетна настояща стойност показват проектите на всички кандидати. 
Това се дължи на високия очакван обем приходи от продажби на природен газ, 

реализиран от големия брой потенциални консуматори, както и величината на приходите 
от присъединяване на потребители към ГРМ.  

Положителната нетна настояща стойност на проектите е следствие и на очаквания 
нетен финансов резултат в началните години. Изключение прави съвместното 
предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., което отчита отрицателен 
финансов резултат за първите две години. 

Очакваните приходи от продажба на природен газ за 10 годишен период са 
представени в следната графика: 
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0 хил.лв

7 000 хил.лв

14 000 хил.лв

21 000 хил.лв

28 000 хил.лв

35 000 хил.лв

Приходи от продажба на природен газ за първия 10 годишен период

Приходи от продажба на природен
газ за първия 10 годишен период

31 838 28 034 28 372

“Овергаз Инк.” АД 
“Acegas-aps” 

S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” 

"Промишлено 
газоснабдяване" 

ООД

 
От последната графика е видно, че “Овергаз Инк.” АД очаква да генерира най-големи 

приходи от продажба на природен газ за първия 10-годишен период, следвано 
"Промишлено газоснабдяване" ООД с 10.89 % по-малко от “Овергаз Инк.”АД и 
съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. с 11.95 % по-
малко от “Овергаз Инк.” АД.  

Вътрешната норма на възвръщаемост при отделните кандидати варира от 10.54% при 
съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. до 30.01% за 
"Промишлено газоснабдяване" ООД, като срокът на откупуване на инвестициите е в 
диапазон от 3 години за “Овергаз Инк.” АД до 6 години при съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A и "Промишлено газоснабдяване" ООД. 

Във връзка с усвояването на привлечения банков ресурс, подходът на "Промишлено 
газоснабдяване" ООД съществено се различава от подхода на другите двама кандидати. 

Докато “Овергаз Инк.” АД и съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. усвояват интензивно привлечения капитал през първите 5 
години, "Промишлено газоснабдяване" ООД усвоява първата главница по заемния 
капитал едва на третата година (през 2009 година – 2000 хил.лв.). Това оскъпява проекта 
до известна степен (цената на собствения капитал е по-висока от цената на привлечения 
банков ресурс) на "Промишлено газоснабдяване" ООД, имайки в предвид че през първите 
две години дружеството реализира инвестиционните си намерения изцяло със собствени 
средства.  

Размерът на ННС (Нетна настояща стойност) на проекта и на нетния паричен поток 
на собствения капитал са показани на долната графика:  
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собствения капитал
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“Acegas-aps” S.p.A. 
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Вътрешната норма на дохода (IRR) на проекта при различните кандидати е 

илюстрирана в следната графика: 
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Вътрешна норма на вързвръщаемост - IRR
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“Овергаз Инк.” 
АД 

“Acegas-aps” 
S.p.A. и 
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газоснабдяване" 

ООД

 
 

Капиталовата структура на дружествата е представена в следната графика: 



 60

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000 Капиталова структура на заявителите
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"Промишлено 
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От графиката се вижда, че относителният дял на собствения капитал в общия 

капиталов ресурс варира от 12.99 % при “Овергаз Инк.” АД до 20.86 % при съвместното 
предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. и 14.86 % за "Промишлено 
газоснабдяване" ООД. 

Относителният дял на привлечения капитал в общия капиталов ресурс варира от 
15.33 % при “Овергаз Инк.”АД до 36.94 % при съвместното предприятие “Acegas-aps” 
S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. и 22.52 % при "Промишлено газоснабдяване" ООД. 

Реинвестираните парични потоци варират от 42.19 % при съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A до 71.68 % при “Овергаз Инк.”АД от 
общия капиталов ресурс (62.63% при "Промишлено газоснабдяване" ООД.). 

Капиталовата структура на съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A. показва балансираност между отделните източници на 
финансиране.  

ІІІ.1.2.5. Използване на местни ресурси при изграждането на ГРМ  
  “Oвергаз Инк.” АД: 
При старта на газификацията в община Сливен, „Овергаз Инк.” АД планира още през 

първата година да наеме 15 нови местни специалисти, за реализирането на 
подготвителните дейности. Максималният брой от 207 души, ще се достигне през 2015г. 
 Очакваното изменение на броя на заетите за периода 2007 – 2016г., е представено в 
таблицата: 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брой лица, заети в 
газификацията 15 42 63 84 114 145 170 195 207 207 

 
 В Приложение 11.16/ V част, Първи пакет, кандидатът предвижда 267 човека, 207 

по трудов договор и 60 души, чрез местни фирми подизпълнители, като според практиката 
на дружеството, се използват за определени дейности фирми-подизпълнители, или 
отделни физически лица: 

- Маркетинг, реклама и обслужване на клиентите; 
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- Изграждане на газопроводна мрежа и съоръжения, на сградните и вътрешни 
газови инсталации; 

- Контрол на състоянието, поддръжка, ремонт и сервизно обслужване на газовата 
система; 

- Доставка, монтаж и пуск на газоползващо оборудване; 
- Гаранционно обслужване; 
- Спомагателен неквалифициран труд. 
Независимо от формите на привличане на нови служители, разкритите места и 

създадения от тях продукт, благоприятстват пряко социално-икономическото развитие на 
населените места. Така например, с въвеждането на природния газ като суровинен и 
енергиен носител, се разкриват нови възможности за намаляване на безработицата, 
увеличение на инвестициите, подобряване икономическите и финансови показатели на 
местните фирми и създаване условия за тяхната модернизация. 

От друга страна, при спецификата на процеса на проектиране, изграждане и 
експлоатация на газоразпределителната мрежа, „Овергаз Инк.” АД извършва перманентно 
усъвършенстване и повишаване квалификацията на кадрите, което води до решително 
нарастване на професионалните възможности и умения на екипа. 

Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.: 
Съвместното предприятие е предвидило изпълнението на дейността, свързана с 

цялата програма по газификация, да се извърши като се използва местна работна ръка, без 
да се разчита на местни предприятия, както е посочено в следната схема:  

 
№ Дейност Брой 

работници 
1. Изграждане и техническа поддръжка на 

мрежата 
 Изграждане на подземни газопроводи и присъединяване, 

пряка и непряка ангажираност, 16км/година 
 

 Изграждане на въздушни присъединявания, разполагане на 
касети за кутии с разходомери и монтиране на разходомери 

 

 Управление на инсталациите, обикновена и извънредна 
поддръжка, аварийна намеса – техническа и 
административна служба на разположение 

 

 Отчитане на разходомерите и непосредствено фактуриране  
 Инсталации за вътрешно разпределение и контрол на 

природен газ, вкл. и нови битови инсталации за студена и 
топла вода 

 

 Работници 13 
 Технически персонал 5 
2. Фирмено управление – мениджърска, управленска, 

търговска и административна дейност 
 

 Служители 4 
 Отговорници 3 
 Всичко: 25 

 
Кандидатът е представил проекта си без да детайлизира по години броя на 

назначените местни служители, като от значение е и факта, че няма да разчита на местни 
предприятия, което е посочено в предложението. 

За реализирането на гореописаните дейности, Съвместното предприятие предвижда 
осъществяване на програма за професионално образование, която да доведе до създаване 
на мрежа от малки предприятия, които предлагат услуги по инсталиране и поддръжка на 
топлоцентралите и на котлите. По този начин след преквалификация и обучение, могат да 
се намерят работници от добивната промишленост, които имат специфични умения и при 
съкращения трудно биха намерили работа в други отрасли. Същевременно кандидатът ще 
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предостави своя многообхватен и дългогодишен опит, натрупан в сектора за 
професионалното израстване и развитие на специалистите.  

Разгледано е влиянието на газификацията върху замърсяването на околната среда във 
връзка с възможностите за разкриване на нови работни места и други социални аспекти. 
Намаляването на емисиите на вредни вещества при използването на природен газ, 
подобрява екологичната обстановка. 

 “Промишлено газоснабдяване” ООД: 
Заявителят се ангажира след получаване на лицензията, да използва 24 служители. 

Тъй като седалището и дейността на дружеството е в гр. Сливен, намерението е, 
персоналът да бъде изцяло местен – от община Сливен. 
 „Промишлено газоснабдяване” ООД за десетгодишен период, предвижда следния 
състав на персонала:  
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общо: 14 17 19 20 22 24 24 24 24 24 
 
 „Промишлено газоснабдяване” ООД е отделило сериозно внимание на 
икономическите и социални ефекти от газификацията на община Сливен. Основните 
аспекти се изразяват в следното: 

- Постигане на икономии в резултат на въвеждането на по-евтин енергоносител 
(природен газ), които осигуряват възможност за подобряване на финансовото състояние 
на общината, както и на по-големите индустриални фирми. За жителите на Сливен 
резултатите от газификацията ще са силно позитивни и ще водят до снижаване на 
разходите за отопление. 

- С цел улесняване въвеждането на газови инсталации в домакинствата, кандидатът 
ще предлага като услуги проектирането и монтажа на инсталациите. 

- Газифицирането на общината ще доведе до значителен екологичен ефект, 
съответно до по-ниски разходи в тази насока, до икономии за общината и по-ефективно 
усвояване на разходите. 

От изложените данни, следва извода, че “Oвергаз Инк.” АД предлага наемане на 
най-много на брой местна работна ръка, но не е обосновало необходимостта от броя. 
Кандидатът  „Промишлено газоснабдяване” ООД ще наеме идентичен брой местни 
специалисти като съвместното предприятие „Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” 
S.p.A., но със съществената разлика, че ще ползва местни фирми при изграждане и 
експлоатация на ГРМ във всички основни дейности. 

Предложенията на участниците в конкурса са оценени в съответствие с критериите 
за оценка посочени по-горе, като с предимство са се ползвали тези от тях, които са: 

- предоставили доказателства за финансовото осигуряване на проекта – собствен и 
привлечен капитал;  

- с опит в изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи, по проекти 
сравними с предложения проект за изграждане на територия ; 

- притежават технически и организационни възможности, материални и човешки 
ресурси за изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи, сравними с 
предложения проект за територия ; 

- предвидили прилагане на ефективни и нови технологии; 
- предвидили по-бързи темпове и по-висок процент на газификация на обществено-

административния и битов сектор; 
- предвидили използването на местни ресурси. 
ІV. Членовете на определената с решение на ДКЕВР №ТПрГ-7/02.10.2006г. комисия 

за провеждане на конкурс за определяне на титуляр на лицензия за осъществяване на 
дейността “разпределение на природен газ” на територията на община  Сливен са оценили 
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съгласно заложените в конкурсната документация критерии предложенията на 
кандидатите по следния начин: 

 
1.1. Финансови възможности на кандидата -  Въз основа на представените данни най 

– високо е оценено съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” 
S.p.A., като кандидат с най – висока ефективност на разходите, най – голям капитал и най 
– висока стойност на ДМА. Кандидатите завършват финансовите си година с положителен 
резултат, с изключение на 2005г. за  “Costruzioni Dondi” S.p.A. Кандидатът има и най – 
нисък коефициент на задлъжнялост. На второ място е класиран кандидатът “Oвергаз 
Инк.” АД, който завършва 2 от последните 3 финансови години на загуба. За тези две 
години показателите за рентабилност са с отрицателни стойности. Коефициентът на 
задлъжнялост е по – висок от коефициентът на съвместното предприятие  “Acegas-aps” 
S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. Кандидатът е предвидил и най – голям дял на 
финансиране на проекта с реинвестиции.  Класираният на трето място кандидат 
притежава  най – малък капитал и най- ниска стойност на ДМА. Притежава най – висока 
стойност на коефициента на задлъжнялост, което прави кандидата най – силно зависим от 
кредитодателите. И тримата кандидати са представили достатъчни доказателства за 
финансиране на проекта със собствен капитал, привлечен капитал и реинвестиции. 

1.2. Опит на кандидата в изграждането и експлоатацията на газоразпределителни 
мрежи. Съгласно изискванията на конкурсната документация при начина на оценяване по 
този критерии е отчитан опита на кандидатите по проекти, сравними с предложения 
проект за община Сливен.  От предоставените данни, може да се направи извода, че най-
голям опит притежава съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” 
S.p.A., следвано от кандидата “Oвергаз Инк.” АД и с най-малък опит - “Промишлено 
газоснабдяване” ООД. Кандидатите са оценени на базата на километри изградени 
газоразпределителни мрежи, брой присъединени потребители, международен опит в 
разпределението на природен газ и др. Всички кандидати имат достатъчно опит за 
осъществяването на проекта за община Сливен. 

1.3. Технически и организационни възможности, материални и човешки ресурси на 
кандидата за изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Съгласно 
изискванията на конкурсната документация при начина на оценяване по този критерии са  
отчитани притежаваните технически и организационни възможности, както и 
материалните и човешките ресурси на кандидатите за проекти, сравними с предложения 
проект за община Сливен. 

- всички кандидати в конкурса разполагат с достатъчни технически и материални 
възможности, свързани с изграждането и експлоатацията на газоразпределителни мрежи. 
„Промишлено газоснабдяване” ООД ползва фирми подизпълнители за проектиране и 
изпълнение. Представени са данни за използването на информационни технологии и 
съвременни софтуерни продукти, свързани с дейността. Кандидатите са представили 
сертификати по  ISO и други лицензии за извършване на определени дейности.  

- при оценката на материалните и човешки ресурси, са използвани и активите на 
кандидатите, като е отчетен фактът, че така посочените активи са за всички основни 
дейности на всеки един от заявителите.  

- всички кандидати в конкурса разполагат с добра организационна структура и 
високо квалифициран персонал. Компаниите “Acegas-aps” S.p.A/ “Costruzioni Dondi” 
S.p.А. имат сравнително богат международен опит в газификацията. Двама от кандидатите 
в конкурса, “Овергаз Инк.” АД и “Промишлено газоснабяване” ООД, имат опит и работят 
по проекти и изграждане на газоразпределителни мрежи в България, като в тази насока 
започва да трупа опит и Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A/ “Costruzioni Dondi” 
S.p.А. 
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 От изложените данни, може да се направи изводът, че с най-големи възможности е 
Съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A/ “Costruzioni Dondi” S.p.А, следвано от 
“Овергаз Инк.” АД и “Промишлено газоснабяване” ООД. 
Всички кандидати притежават технически и организационни възможности, както и 
материални и човешки ресурси за осъществяване на  проекта за община Сливен. 

 
2.1. Оценка на инвестиционния проект, в съответствие с пазарната ситуация –  

В зависимост от направеното проучване на пазара на природен газ на територията на 
община Сливен и плановете за газификация, на първо място се класира  "Промишлено 
газоснабдяване" ООД, следвано от “Овергаз Инк.” АД и съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.  

"Промишлено газоснабдяване" ООД, “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A 
и “Овергаз Инк.” АД предлагат да инвестират средно около 87.32% от  общия размер на 
инвестициите си през първите 10 години – съответно 99.60%,  95.81% и 66.55%. 

Планираните инвестиции на кандидатите през първите 10 години са съответно: 
- за  "Промишлено газоснабдяване" ООД – 30 168 хил.лв.; 
- за  “Овергаз Инк.” АД – 25 617 хил.лв.; 
- за съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. – 

22 388  хил.лв. 
Най–голяма консумация, достигната през 10-тата година постига  "Промишлено 

газоснабдяване" ООД, следвано от  “Овергаз Инк.” АД и съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.  

Най-голямата предвидена консумация за целия 10-годишен период е предвидено от  
“Овергаз Инк.”АД, следвано от "Промишлено газоснабдяване" ООД с 0.01 % по-малко от 
“Овергаз Инк.” АД., съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” 
S.p.A. с 29.72 % по-малко от “Овергаз Инк.” АД. 

Най-ниска стойност по показателя инвестиции на 1 линеен метър изградена 
газоразпределителна мрежа предвижда “Овергаз Инк.” АД, следвано от "Промишлено 
газоснабдяване" и съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” 
S.p.A.  

Ниската цена на един линеен метър  ГРМ постигната от “Овергаз Инк.” АД се дължи 
основно на голямата дължина на мрежата,  която дружеството планира да изгради – 411.50 
км.  

При оценката на  инвестиционния проект, в съответствие с пазарната ситуация са 
взети под внимание направените маркетингови проучвания на кандидатите. В тази насока 
най-високо е оценено маркетинговото проучване на “Промишлено газоснабдяване" ООД, 
което е представило достатъчно доказателствени материали, следвано от “Овергаз Инк.” 
АД и съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A.  

  
2.2. Среднопретеглена цена за пренос и снабдяване с природен газ по 

газоразпределителната мрежа за първия десет годишен период.-  
За целия 10 годишен период среднопретеглените цени по групи потребители са най-

ниски за промишлените потребители в предложенията на "Промишлено газоснабдяване" 
ООД, за ОА и търговски за “Овергаз Инк.” АД и за битовите потребители на съвместното 
предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. 

За целия десет годишен период за всички групи потребители среднопретеглената 
цена за пренос и снабдяване на природен газ е най-ниска при "Промишлено 
газоснабдяване" ООД, следвано от “Овергаз Инк.” АД и съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. 

 
2.3. Прогнозни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи 

потребители за  първия десет годишен период -   
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За целия 10 годишен период среднопретеглените цени за присъединяване на 
потребители към ГРМ са най-ниски при съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A., следвано от "Промишлено газоснабдяване" ООД и “Овергаз 
Инк.” АД. 

Цените за присъединяване към газоразпределителната мрежа при съвместното 
предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A. нямат задоволителна 
икономическа обосновка.  

Поради това по този критерий съвместното предприятие “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A следва да бъде класирано на трето място след предложенията на 
"Промишлено газоснабдяване" ООД и “Овергаз Инк.” АД. 

 
2.4.  Бизнес план за изграждането на мрежа за газификацията на община Сливен-  

най – подробно и задълбочено маркетингово проучване, с приложени анкетни карти към 
него и резултати от проучването е представил кандидатът „Промишлено газоснабдяване” 
ООД. Кандидатът “Oвергаз Инк.” АД също е представил разработено маркетингово 
проучване, анкетни карти към него, както и резултати към него. Съвместното предприятие 
“Acegas-aps” S.p.A/ “Costruzioni Dondi” S.p.А. е представило анкетни карти, без 
потенциални консумации на кандидатите и резултатите от проведеното маркетингово 
проучване.  

2.5. Използване на местни ресурси при изграждането на газоразпределителната 
мрежа  - от изложените данни, следва извода, че “Oвергаз Инк.” АД предлага наемане на 
най-много на брой местни работници и служители, но не е обосновало необходимостта от 
този брой. Кандидатът  „Промишлено газоснабдяване” ООД ще наеме идентичен брой 
местни специалисти като предложените от съвместното предприятие „Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A., но със съществената разлика, че ще ползва местни фирми при 
изграждане и експлоатация на ГРМ във всички основни дейности. 

Предложението на  „Промишлено газоснабдяване” ООД е по-добро от тези на  
останалите кандидати, защото в основните дейности по изграждане и поддръжка на 
газоразпределителната мрежа ще използва услугите на местни фирми. “Oвергаз Инк.” АД 
ще наеме най-много работна ръка, но не е достатъчно обоснован броя на наетите 
работници. „Acegas-aps” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A няма да ползват местни фирми, 
а и броя на наетите лица не е голям, с което по този критерий, Съвместното предприятие е 
представило най-незадоволителното предложение. 

Въпреки предвидената в условията на конкурсната документация по-висока тежест 
на критериите за оценка от първата група (1.1-1.3) в сравнение с тези от втората група 
(2.1-2.5), оценката по първата група критерии отразява възможностите  на кандидатите по 
проекти, сравними с предложения от всеки от тях проект за община Сливен. По тях 
конкурсната комисия е оценила кандидатите с по-ниски оценки от възможния максимум с 
оглед преценката на възможностите им. Високата оценка на “Промишлено 
газоснабдяване“ ООД по втората група критерии е довело до първото място на този 
кандидат при комплексната оценка на предложенията на участниците в конкурса. 

Въз основа  на направената оценка, конкурсната комисия е класирала кандидатите, 
както следва: 

На първо място: “Промишлено газоснабдяване “ ООД , България с краен резултат от 
оценките на членовете на конкурсната комисия от 47,66 т.;  

На второ място: “Acegas-APS” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., Италия, с краен 
резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия от 43,92 т.; 

На трето място: “Овергаз Инк.” АД, България с краен резултат от оценките на 
членовете на конкурсната комисия от 42, 52 т. 

На основание направеното класиране конкурсната комисия е предложила 
“Промишлено газоснабдяване “ ООД, класиран на първо място, да бъде определен за 
спечелил конкурса кандидат. 
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V. След самостоятелна преценка на изложените в доклада на комисията за 
провеждане на конкурса обстоятелства и факти и направените предложения и като 
възприема и потвърждава мотивите за оценка на предложенията и класирането на 
кандидатите, изложени в доклада на комисията за провеждане на конкурса, Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране установи също така, че: 

 
1. При комплексната оценка на предложението на “Промишлено газоснабдяване “ 

ООД за участие в конкурса за определяне на титуляр на лицензия за извършване на 
дейността “разпределение на природен газ” за територията на община Сливен, то 
най-пълно и точно отговаря на поставените пред кандидатите в конкурса 
изисквания. 

2.  “Промишлено газоснабдяване “ ООД е приложило достатъчно убедителни 
доказателства за осигуряване на заложените в бизнес плана собствени, привлечени 
и реинвестирани средства, необходими за финансиране на проекта и по - ниска 
среднопретеглена цена за пренос и обществено снабдяване с природен газ и най-
висок размер на инвестиционните разходи в рамките на първия десетгодишен 
период от бизнесплана на дружеството, както и най-високата предвидена 
консумация на природен газ и най-голям брой присъединени потребители към 
десетата година от извършване на дейността. Кандидатът “Промишлено 
газоснабдяване “ ООД е осъществил най-подробно и конкретно маркетингово 
проучване на професионално ниво, като е привел необходимите първични данни 
като доказателство за достоверност. Кандидатът е демонстрирал висока степен на 
готовност да осъществи проекта за газификация на община Сливен в сроковете и с 
параметрите на представения бизнес план. Предложил е най-висока степен на 
газификация в рамките на общината, като е предвидил изграждане на 
газоразпределителна мрежа в най-много населени места. Предвидил е използването 
на най-много местни ресурси в сравнение с предложенията на останалите 
кандидати. 

3. Класираният на второ място кандидат  “Acegas-APS” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” 
S.p.A., Италия има най-голям финансов потенциал и опит в изграждането на 
газоразпределителни мрежи от останалите дружества, участвали в конкурса, но в 
неговото предложение не е достатъчно развито маркетинговото проучване на 
територията на община Сливен. Това води до висок потенциален риск за 
реализацията на проекта на кандидата. Предложените от кандидата 
среднопретеглена цена за пренос и обществено снабдяване с природен газ и 
среднопретеглена цена за присъединяване на потребители към мрежите не са 
достатъчно аргументирани и икономически обосновани. “Acegas-APS” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A., Италия са планирали най-малък размер на 
инвестиционните разходи в рамките на предложения бизнесплан и предлагат 
изграждането на най-малко километри газоразпределителна мрежа на територията 
на община Сливен. 

4. Класираният на трето място кандидат  “Овергаз Инк.” АД е приключил две от 
последните три години с отрицателен финансов резултат, което показва понижение 
на ефективността на работата на дружеството и повишаване на финансовия риск, 
като последната 2005 г. приключва с финансова загуба от 730 хил. лв. По 
отношение на оценката на инвестиционния проект на кандидата следва да бъде 
посочено, че "Промишлено газоснабдяване" ООД, “Acegas-aps” S.p.A. и 
“Costruzioni Dondi” S.p.A и “Овергаз Инк.” АД предлагат да инвестират средно 
около 87.32% от  общия размер на инвестициите си през първите 10 години – 
съответно 99.60%" за Промишлено газоснабдяване" ООД,  95.81% за “Acegas-aps” 
S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A и 66.55% за и “Овергаз Инк.” АД. За този период 
“Овергаз Инк.” АД предвижда най-нисък процент на общия размер на инвестиции, 
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а като абсолютна стойност на инвестиционните разходи за десетгодишния период, 
“Овергаз Инк.” АД се нарежда след "Промишлено газоснабдяване" ООД. 
Кандидатът “Овергаз Инк.” АД е предвидил най-висока консумация на природен 
газ в рамките на десетгодишния период на бизнесплана, но предлага и най-висока 
среднопретеглена цена за присъединяване на потребители към мрежите, а 
среднопретеглената цена за пренос и обществено снабдяване с природен газ е по-
висока в сравнение с тази на “Промишлено газоснабдяване“ ООД. 

5. Кандидатът “Промишлено газоснабдяване “ ООД е изпълнил всички изисквания на 
конкурсната документация, относно представянето на документи и доказателства, 
така също и относно представянето на предложението за участие в конкурса за 
определяне на титулярна лицензия за извършване на дейността “разпределение на 
природен газ” на територията на община Сливен, без забележки. Съгласно 
условията на конкурсната документация, кандидатът е обвързан с направените в 
конкурса предложения. “Промишлено газоснабдяване “ ООД е направило 
предложение, което отговаря напълно на изискванията на конкурсната 
документация и е представил необходимите доказателства, че може да осъществи 
това предложение. 

 
VІ. Въз основа на гореизложеното и прилагайки критериите, посочени в раздел VIII 

от конкурсната документация, при потвърждаване на мотивите, оценката и класирането на 
кандидатите, изложени в доклада на комисията за провеждане на конкурса за определяне 
на титуляр на лицензия за осъществяване на дейността “разпределение на природен газ” 
на територията на община Сливен, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
извърши следното класиране на кандидатите в конкурса:  

На първо място: “Промишлено газоснабдяване“ ООД;  
На второ място: “Acegas-APS” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., Италия; 
На трето място: “Овергаз Инк.” АД. 
За спечелил конкурса кандидат трябва да се определи “Промишлено газоснабдяване 

“ ООД. 
“Промишлено газоснабдяване “ ООД е поискало издаване на лицензия за дейността 

“разпределение на природен газ” за срок от 35 години. Направена е обосновка на искания 
срок на лицензията с реализация на подготвения бизнес план за газификацията на община 
Сливен и развитие на междуселищните и газоразпределителни мрежи на територията на 
общината. “Промишлено газоснабдяване” ООД желае да предложи на своите клиенти 
дългосрочно сътрудничество, обосновано на прозрачност и коректност .  

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране приема изложените от 
заявителя аргументи за срока на лицензията, като счита, че издаването на лицензия за 
максимално допустимия по закон срок от 35 години се налага с оглед на необходимия 
срок за реализацията на проекта и възвръщаемостта на вложените инвестиции, както и 
амортизационния срок на активите на газоразпределителната мрежа и съоръженията към 
нея. 
 На основание чл. 49, ал. 3 от ЗЕ, Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране с решението си за класиране на кандидатите и определяне на лицето, 
спечелило конкурса, му издава съответната лицензия.  

Съгласно разпоредбата на § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗЕ "Лицензии за извършване на 
дейността обществен снабдител на природен газ се издават на газоразпределителните 
дружества до извършване на преобразуването по ал. 1. 

До датата на влизане в сила на съответната лицензия, газоразпределителните 
дружества изпълняват функциите на обществени снабдители на природен газ, 
произтичащи от този закон, за съответните територии"  

При първоначално издаване на лицензия за дейността "разпределение на природен 
газ" обективно не може да са налице предпоставките на ал. 1 на § 23 – към 
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разпределителната мрежа на газоразпределителното дружество да са се присъединили 
повече от 100 000 крайни потребители на природен газ.  

Поради горното и на основание § 23, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗЕ, на дружеството,  
класирано на първо място в настоящия конкурс, следва да се издадат лицензии за 
извършване на дейността “разпределение на природен газ” и за дейността “обществено 
снабдяване с природен газ”.  
 

С оглед гореизложеното и на основание  46, ал. 3 във вр. с чл. 43, ал. 9 и чл. 49, 
ал. 3 от Закона за енергетиката,  
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
І. Класира кандидатите в конкурса за определяне на титуляр на лицензия за 

извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на 
община Сливен, както следва: 

 
На първо място: “Промишлено газоснабдяване “ ООД, 
със седалище и адрес на управление:  
гр.Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 41, офис 312. 
 
На второ място: “Acegas-APS” S.p.A. и “Costruzioni Dondi” S.p.A., Италия, 
за “Acegas-aps” S.p.A. – със седалище и адрес на управление:  
Италия, гр. Триест, ул. “Маестри дел Лаворо” № 8 
за “Costruzioni Dondi” S.p.A. – със седалище и адрес на управление: Италия,  
гр. Ровиго, бул. “Деле Индустрие” 13/А 

 
На трето място: “Овергаз Инк.” АД, 
със седалище и адрес на управление:  

   гр. София, район Лозенец, ул.“Филип Кутев” № 5 
 
ІІ. Определя “Промишлено газоснабдяване “ ООД, със седалище и адрес на 

управление гр.Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 41, офис 312 за лице, спечелило 
конкурса за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността 
“разпределение на природен газ” на територията на община Сливен. 

 
ІII. Издава на “Промишлено газоснабдяване “ ООД, БУЛСТАТ № 109 577 844, 

номер по НДР № 110 211 222 5, регистрирано под № 77, том 4, стр. 154 по ф.д. № 780/ 
2005 г. в Регистъра за търговските дружества, със седалище и адрес на управление 
гр.Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 41, офис 312, лицензия № Л-215-08/11.12.2006 г. 
за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на 
община Сливен за срок от 35 години. 

 
ІV. Издава на “Промишлено газоснабдяване “ ООД, БУЛСТАТ № 109 577 844, 

номер по НДР № 110 211 222 5, регистрирано под № 77, том 4, стр. 154 по ф.д. № 780/ 
2005 г. в Регистъра за търговските дружества, със седалище и адрес на управление 
гр.Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 41, офис 312, лицензия № Л-215-12/11.12.2006 г. 
за извършване на дейността “обществено снабдяване с природен газ” на територията 
на община Сливен за срок от 35 години. 
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 V. На основание чл. 45, ал. 2, т. 2 и ал. 6 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката задържа гаранциите за участие в конкурса, представени 
от кандидатите, до изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението. 
Задържа гаранцията на лицето, спечелило конкурса, като първоначална 
лицензионна такса.  
 
 На кандидатите в конкурса да се изпратят писмени уведомления за 
настоящото решение. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок. 

 
 


