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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ И1-Л - 358 

от 29.08.2011 г. 

 

   ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание на 29.08.2011 г., след преглед на приложените документи  

по преписка № 42/2011 г., образувана по заявление с вх. №Е-ЗЛР-И-41/12.07.2011 г., 

подадено от „Ситигаз България” АД за изменение и допълнение на издадените 

лицензии за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и 

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

чрез присъединяване на общините Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница към 

тази територия,  доклад вх. № Е- Дк-379/18.07.2011 г. и събраните данни от 

проведеното на 02.08.2011 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Преписка №42/2011 г. е образувана по заявление от „Ситигаз България” АД с вх. 

№Е-ЗЛР-И-32/11.05.2011 г. за изменение и допълнение на лицензии № Л-358-

08/06.06.2011 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-358-12/06.06.2011 г. 

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

Силистра, като териториите на общините Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница бъдат 

присъединени към тази територия. „Ситигаз България” АД е поискало 

изменение/допълнение на лицензиите за дейностите разпределение и снабдяване с 

природен газ от краен снабдител на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 43, ал. 10 от Закона за 

енергетиката. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензията може да бъде изменена с решение на 

комисията по искане на лицензианта, като съгласно чл. 61, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът 

подава писмено заявление и прилага доказателства за обстоятелствата, които 

представляват основание за исканото изменение и/или допълнение.  

Разпоредбата на чл. 43, ал. 8 от ЗЕ предвижда, че в случай на заявен интерес за 

газоснабдяване на дадена територия, която е извън Описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, тя се 

обособява като самостоятелна територия за разпределение на природен газ. Лицензии за 

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

за тази територия, се издават без конкурс на заинтересования инвеститор при условията на 

раздел І, глава ІV от ЗЕ и по реда на Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката след съгласуване със съответната община.  

В конкретния случай, на териториите на общините Алфатар, Тутракан, Дулово и 

Главиница ще се извърши строителство на нов обект, който след изграждането, ще се 

присъедини към вече изградената ГРМ на обособена територия Силистра, за която 

територия има издадени и действащи лицензии и същите са предмет на заявеното искане 

за изменение/допълнение. Когато, съгласно чл.39, ал.3 от ЗЕ за извършване на някоя от 

дейностите по ал. 1 на същия член се издава лицензия преди да е изграден енергийния 

обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа условията за изграждане на 

този обект и срок за започване на лицензионната дейност. В случая намира приложение 

Раздел ІІ от НЛДЕ „Издаване на лицензии без провеждане на конкурс преди изграждане 

на енергийния обект”. Законовите изискванията за издаване и изменение на лицензии без 
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провеждане на конкурс по чл. 43, ал. 8 и ал. 10 от ЗЕ са регламентирани в чл.22а от НЛДЕ. 

Подаденото заявление съдържа документите и данните по чл.19, ал.2 от НЛДЕ. 

На основание чл. 19, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 1 от НЛДЕ „Ситигаз България” АД e 

представило удостоверение № 20110704154230/04.07.2011 г. от Агенция по вписванията - 

гр. София. Заявителят е регистриран като еднолично акционерно дружество със седалище 

и адрес на управление: гр. София 1360, област София, община Столична, район р-н 

Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4, единен идентификационен код 131285259. 

Предметът на дейност е: „пренос, разпределение и продажба на природен газ”. 

„Ситигаз България” АД се управлява от съвет на директорите в състав Микаела Дионджи, 

Бруно Тани, Бруно Ерани, Джузепе Агостини, Рипа Франческо и Александър Кожухаров. 

Представител на дружеството е Бруно Тани. Дружеството е с капитал 60 000 000 лева, 

разпределен в 60 000 000 обикновени налични поименни акции, с право на глас, всяка с 

номинална стойност по един лев. Капиталът е внесен изцяло. 

„Ситигаз България” АД е титуляр на лицензии № Л-358-08/06.06.2011 г. за 

дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Силистра и № Л-

358-12/06.06.2011 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

територията на община Силистра за срок до 12.09.2042 г. Дяловото участие на 

акционерите в „Ситигаз България” АД е следното: „Дружества Газ Римини” АД 

притежава 90,22% от капитала и 54 132 600 броя акции, а „Симест” АД - 9,78% от 

капитала и 5 867 400 броя акции. Цялото количество от 60 000 000 броя акции е 

еквивалентно на 60 000 000 лева. Приложен е препис – извлечение от акционерната книга 

на „Ситигаз България” АД. 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-41/12.07.2011 г. от „Ситигаз България” АД, 

дружеството е направило искане за изменение и допълнение на лицензии № Л-358-

08/06.06.2011 г. за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община 

Силистра и № Л-358-12/06.06.2011 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител” за територията на община Силистра, като териториите на общините Алфатар, 

Тутракан, Дулово и Главиница бъдат присъединени към територията на община Силистра. 

Дружеството ще продължи да осъществява дейностите по издадените лицензии описани 

по-горе, но териториите на общините Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, които са 

извън определените в чл.4, ал.2, т.6 от ЗЕ и утвърден от Министерски съвет опис ще се 

присъединят, към територията на община Силистра, с което заявителят е изпълнил 

изискванията на чл.19, ал.2, т.2 от НЛДЕ.  

На основание чл. 19, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, заявлението съдържа описание на обекта 

(обектите), чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, с основните технически 

параметри на бъдещия енергиен обект. Изграждането на енергийния обект-

Газоразпределителна мрежа в общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и 

Главиница ще започне през 2011 г. и ще приключи през 2015 г.  

На основание чл. 19, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ, е представен бизнес план с утвърден 

подробен график със срокове на строителството на енергийния обект, обвързан с 

инвестициите по години и предложение и обосновка на срок за осъществяване на 

дейността (срок на лицензията). „Ситигаз България” АД е представило подробна карта на 

заявената за изменение територия на обособена територия Силистра. 

На основание чл. 19, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, заявлението съдържа данни за 

притежаваните от „Ситигаз България” АД лицензии, както следва: 

„Ситигаз България” АД е титуляр на лицензии № Л-209-08/03.10.2006 г. за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12/03.10.2006 г. за 

извършване на дейността „обществено снабдяване с природен газ” /прекратена с Решение 

на ДКЕВР № И2-Л-209 от 27.04.2009 г., като със същото Решение е издадена Лицензия № 

Л-209-12/27.04.2009 г. за извършване на дейността „снабдяване  с природен газ от краен 



 3 

снабдител”/ за територията на регион Тракия. С решение № ИЗ-Л-209/25.05.2009 г. на 

ДКЕВР към територията на регион Тракия е присъединена територията на община 

Кърджали. С решение № ИЗ-Л-209/29.03.2010 г. на ДКЕВР към територията на регион 

Тракия е присъединена територията на община Велинград. С решение № И4-Л-

209/01.08.2011 г. на ДКЕВР към територията на регион Тракия е присъединена 

територията на община Павел баня и територията на община Гурково. 

С решение № Р-137/06.06.2011 г. на ДКЕВР са издадени на „Ситигаз България” АД 

лицензия № Л-358-08/06.06.2011 г. за извършване на дейността „разпределение на 

природен газ” и лицензия № Л-358-12/06.06.2011 г. за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра. 

Към заявлението на основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ „Ситигаз България” АД е 

представило копие от удостоверението за данъчна регистрация от 28.06.2005 г. издадено 

от Министерство на финансите – Главно управление на данъчната администрация и копие 

от регистрация по БУЛСТАТ издадена на 09.01.2007 г. от Министерство на правосъдието, 

Агенция по вписванията. 

Към заявлението са приложени на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 б. „а”, б. „б” и б. 

„в”от НЛДЕ декларации за това, че: „Ситигаз България” АД не е в производство по 

несъстоятелност; на „Ситигаз България” АД не им е отнемана лицензията за 

разпределение на природен газ, обществено снабдяване с природен газ или снабдяване с 

природен газ от краен снабдител; на „Ситигаз България” АД не им е издаван отказ да се 

издаде лицензия за същата дейност.  

Към заявлението на основание чл. 19, ал. 4, т. 4, т.5 от НЛДЕ са представени 

годишните финансови отчети на „Ситигаз България” АД за последните три години, 

придружени с одиторски доклади и данни за източниците за финансиране на 

инвестиционния проект и бизнес план за газификация на обособена територия Силистра и  

общините Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница.  

Към заявлението на основание чл. 19, ал. 4, т. 6 от НЛДЕ са представени данни за 

процентното участие на акционерите на „Ситигаз България” АД. 

На основание чл. 19, ал. 4, т. 7 от НЛДЕ, към заявлението са приложени данни за 

опита на едноличния собственик на капитала при извършването на подобна дейност.  

Заявителят „Ситигаз България” АД е представил Протокол от заседание на Съвета 

на Директорите на „Ситигаз България” АД, проведено на 19.01.2011 г., с което се дава 

съгласие да бъде заявено искане пред ДКЕВР, за разширяване на лицензиите за дейността 

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

снабдител” за територията на община Силистра, на общините Алфатар, Тутракан, Дулово 

и Главиница.  

С писмо вх. №Е-07-00-46/28.06.2011 г. кметът на община Алфатар уведомява 

Комисията, че в изпълнение на Решение №308 от протокол №44/16.05.2011 г. от заседание 

на Общинския съвет на Алфатар и на основание чл. 43, ал. 10 от ЗЕ заявява искане 

територията на община Алфатар да бъде присъединена към обособената територия за 

разпределение на природен газ на община Силистра и включена в лицензиите на „Ситигаз 

България” АД. 

С писмо вх. №Е-07-00-42/20.06.2011 г. кметът на община Тутракан уведомява 

Комисията, че в изпълнение на Решение №818 от протокол №63/28.04.2011 г. от заседание 

на Общинския съвет на Тутракан и на основание чл. 43, ал. 10 от ЗЕ заявява искане 

територията на община Тутракан да бъде присъединена към обособената територия за 

разпределение на природен газ на община Силистра и включена в лицензиите на „Ситигаз 

България” АД. 

С писмо вх. №Е-07-00-41/20.06.2011 г. кметът на община Дулово уведомява 

Комисията, че в изпълнение на Решение №565 от протокол №46/29.04.2011 г. от заседание 
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на Общинския съвет на Дулово и на основание чл. 43, ал. 10 от ЗЕ заявява искане 

територията на община Дулово да бъде присъединена към обособената територия за 

разпределение на природен газ на община Силистра и включена в лицензиите на „Ситигаз 

България” АД. 

С писмо вх. №Е-07-00-43/24.06.2011 г. кметът на община Главиница уведомява 

Комисията, че в изпълнение на Решение №382 от протокол №44/27.04.2011 г. от заседание 

на Общинския съвет на Главиница и на основание чл. 43, ал. 10 от ЗЕ заявява искане 

територията на община Главиница да бъде присъединена към обособената територия за 

разпределение на природен газ на община Силистра и включена в лицензиите на „Ситигаз 

България” АД. 

След извършена проверка на основание чл. 22б, ал.1, т. 2 от Наредба за лицензиране 

на дейностите в енергетиката се установи, че за територията на общините Алфатар, 

Дулово, Тутракан и Главиница няма подадено друго заявление за издаване на лицензии за 

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

природен газ от краен снабдител”. Предвид липсата на подадено друго заявление, което 

отговаря на изискванията на чл. 22а, ал. 3 от НЛДЕ няма материално-правна пречка 

подаденото заявление да бъде разгледано.  

Предвид факта, че територията, за която се иска изменение/допълнение на 

лицензиите е извън тази посочена в описа по чл.4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, както и липсата на 

друго подадено заявление за издаване на лицензии за дейността „разпределение на 

природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

територията на общините Алфатар, Дулово, Тутракан и Главиница  искането на „Ситигаз 

България” АД за изменение/допълнение на издадените лицензии  с № Л-358-08/06.06.2011 

г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” и с № Л-358-12/06.06.2011 

г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

територия на община Силистра, като териториалния обхват на лицензиите бъде разширен 

с общините Алфатар, Дулово, Тутракан и Главиница е допустимо. 

На основание чл. 16 от НЛДЕ „Ситигаз България” АД не е подало заявление за 

утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени 

за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към 

газоразпределителната мрежа на територията на общини: Силистра, Алфатар, Тутракан, 

Дулово и Главиница. „Ситигаз България” АД ще запази вече утвърдените от ДКЕВР с 

Решение № Ц-25/11.07.2011 г. цени за дейностите „разпределение на природен газ” и 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра. 

Приложен е актуализиран бизнес план за периода 2011 г. – 2015 г. 

Съгласно чл.22в от НЛДЕ, когато е подадено заявление за изменение на лицензия 

по чл.11, ал.1, т. 9 и/или т. 17 от НЛДЕ, чрез присъединяване към обособената територия 

за разпределение на природен газ на територия, която е извън определените в чл.4, ал.2, 

т.6 от ЗЕ, комисията проверява наличието на технически и финансови възможности, 

материални и човешки ресурси и организационна структура на заявителя за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията и по отношение 

на заявената за присъединяване територия и икономическата целесъобразност на исканото 

изменение на лицензия, като се съобразява с принципите по чл.23 ЗЕ и целите на чл.2 ЗЕ. 

Относно данните за опита на „Ситигаз България” АД за извършване на  дейности за 

разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, е 

установено следното: 

„Ситигаз България” АД е дружество, образувано през септември 2004 г., като 100% 

дъщерно дружество на италианското дружество за разпределение и продажба на природен 

газ „Групо Сочета Газ Римини” АД. Фирмата е създадена с цел придобиване на лицензии 

за продажба и разпределение на природен газ в България. След участие и спечелване на 
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търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия от страна на „Групо Сочета Газ 

Римини” АД съгласно българското законодателство, лицензия за разпределение на 

природен газ и лицензия за обществено снабдяване с природен газ са издадени на 

българското дружество „Ситигаз България” АД. Лицензионните дейности се извършват в 

30 общини на регион Тракия, които са: Белово, Раковски, Казанлък, Лесичево, Калояново, 

Мъглиж, Септември, Брезово, Николаево, Пловдив, Опан, Братя Даскалови, Родопи, 

Минерални бани, Чирпан, Марица, Гълъбово, Садово,Куклен, Раднево, Симеоновград, 

Перущица, Димитровград, Харманли, Стамболийски, Кричим, Хасково, Съединение, 

Кърджали, Велинград, Павел баня и Гурково. Лицензиите са издадени за срок от 35 

години. 

Общо за периода от октомври 2006 г. до момента направените инвестиции са в 

размер на 92 млн. лв. в общините на регион Тракия. Според дружеството са построени 

повече от 450 км. газопроводи. В това число са и изградените преносни газопроводи в 

рамките на 200 км., свързващи отдалечени градове като Казанлък, Хасково, Раднево, 

Гълъбово, Кричим с газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД. Осъществено е 

газозахранване, което дава възможност на повече от 800 000 души да използват 

екологично и ефективно гориво. 

Основните дейности, които извършва „Ситигаз България” АД са: финансиране и 

изграждане на газопроводни мрежи, захранващи населени места, до които има подадено 

захранване с природен газ и такива, до които няма изградено такова и което се финансира 

от дружеството; финансиране и изграждане на вътрешноградски разпределителни мрежи 

да всички промишлени, обществено-административни и битови потребители. 

Изграждането на мрежите става чрез фирми за проектиране, строителство и монтаж, 

избрани чрез конкурси и търгове. Контролът се извършва от фирми, лицензирани в 

областта технически и строителен надзор, както и от италианските технически служби на 

фирмата майка. Дейността е контролирана в качествен аспект от въведена система за 

качество ISO 9001:2008 за инвестиционна дейност, разпределение на природен газ и 

търговия с природен газ; изграждане и експлоатация на газопроводи, инсталации и 

съоръжения БДС EN 14001:2005- за екология, OHSAS 18001:2007 – за условията за 

сигурност. Приложени са копия от сертификат ISO 9001:2008, сертификат OHSAS 

18001:2007 и сертификат БДС EN 14001:2005 на „Ситигаз България” АД. 

„Ситигаз България” АД използва и 60 годишния опит в областта на газоснабдяването 

на „Групо Сочета Газ Римини” АД на територията на Италия, която снабдява с природен 

газ повече от 150 000 потребители и е изградила около 2 500 км. газопроводна мрежа. 

Използва се и 23 годишния опит на „Технотерм Инженеринг” ЕООД. „Ситигаз България” 

АД е наградено два пъти от МИЕ с приз за „Принос в енергетиката” (2007 г. и 2008 г.) и 

Инвеститор на годината – 2007 г. 

Община Алфатар е разположена в Североизточната част на Р България в западната 

зона на Добруджанското плато в съседство с община Силистра на север, община Дулово 

на запад, община Тервел на юг и община Кайнарджа на изток. Територията на общината е 

248 кв. км. Община Алфатар включва общинския център гр. Алфатар и селата: Алеково, 

Бистра, Чуковец, Цар Асен, Васил Левски и Кутловица. 

Община Тутракан се намира в Североизточна България и е една от съставните 

общини на област Силистра. Общината има 15 населени места. Общината включва освен 

общински център Тутракан и селата: Антимово, Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, 

Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо село, Сяново, Търновци, Цар Самуил, Царев дол 

и Шуменци. 

Община Дулово се намира в Североизточна България и има 27 населени места. В 

състава на община, освен общинския център гр. Дулово влизат селата: Боил, Водно, 

Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, 
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Орешене, Паисиево, Полк. Таслаково, Поройно, Правда, Прохлада, Раздел, Руйно, 

Секулово, Скала, Черковна, Чернолик и Яребица. 

Община Главиница се намира в североизточната част на област Силистра и попада в 

източната Дунавска равнина. Има 23 населени места. В състава на община освен 

общинския център гр. Главиница влизат селата: Бащино, Богданци, Вълкан, Дичево, 

Долно Ряхово, Зафирово, Звенимир, Зебил, Зарица, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, 

Малък Преславец, Ножарево,Осен, Падина, Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол и 

Черногор. 

Изграждането на газоразпределителната мрежа на територията на общините 

Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница ще започне през 2013 г. съгласно представения 

график на строителството. 

Дружеството е представило е технически проекти за газификация на общините 

Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница. 

Газоразпределителната мрежа на град Алфатар е представена в мащаб 1:4 000. 

Схемата за газификация е заверена от кмета на общината. 

Газоразпределителната мрежа на град Алфатар ще се захранва от предвидената за 

изграждане Декомпресираща станция- гр. Алфатар, изградена в извънурбанизираната 

територия в близост до входа на пътя Силистра-Алфатар-Дулово и ще се изгради с 

работно налягане 0,5 МРа от тръби с висока плътност. От декомпресиращата станция 

тръгва газопровод, който в урбанизираната територия влиза по улица „Олшанка” и се 

разполага под пътното платно. При навлизането в урбанизираната територия се предвижда 

отклонение, преминаващо под жп линията Силистра- Алфатар –Дулово за захранване на 

промишлената зона, намираща се на изток от нея. При кръстовището с ул. „Н. Й. 

Вапцаров” се разделя на два клона. Първият основен клон тръгва на югозапад за 

захранване на централната градска част и ОА и битови потребители. От него в 

последствие тръгват отклонения по основните улици и булеварди за захранване на 

северозападната част на града (основно битови потребители). 

Вторият основен клон продължава по ул. „Олшанка” и се разклонява за захранване 

основно на битови абонати в югоизточната част на града. На мястото, оградено за 

декомпресираща станция се монтират редуциращи групи за захранване с компресиран газ- 

декомпресираща група. 

Газоразпределителната мрежа на град Тутракан е представена в мащаб 1:3 500. 

Схемата за газификация е заверена от кмета на общината. 

Газоразпределителната мрежа на град Тутракан се захранва от предвидената за 

изграждане Декомпресираща станция- гр. Тутракан, изградена в извънурбанизираната 

територия в близост до входа на пътя Силистра-Ситово-Тутракан-Русе и ще се изгради с 

работно налягане 0,5 МРа от тръби с висока плътност. От декомпресиращата станция 

тръгва газопровод, който в урбанизираната територия влиза по улица „Козлодуй” и на 

разклона с ул. „Сливница” се разделя на две. Първият клон в посока север по ул. 

„Сливница”, ул. „Средна гора”, ул. „Силистра”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Росица”, ул. 

„Александър Стамболийски”, ул. „Стефан Караджа” и ул. „Трансмарийска” за захранване 

на централната градска част и северната част на града. От него после тръгват отклонения 

по ул. „Трансмарийска” в западна посока за захранване на обществено-административни и 

промишлени потребители, а в източна посока по ул. „Трансмарийска” и ул. „Димитър 

Благоев” за захранване на обществено-административни и битови потребители. 

Вторият основен клон тръгва на юг по ул. „Сливница”, ул. „Осгово”, ул. „Ана Вентура” и 

ул. „Гео Милев” за захранване на обществено-административни и битови потребители. 

Газоразпределителната мрежа на град Дулово е представена в мащаб 1:4 000. 

Схемата за газификация е заверена от кмета на общината. 
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Газоразпределителната мрежа на град Дулово се захранва от предвидената за изграждане 

Декомпресираща станция- гр. Дулово, изградена в извънурбанизираната територия в 

близост до входа на пътя Силистра-Алфатар-Дулово-Каолиново и ще се изгради с работно 

налягане 0,5 МРа от тръби с висока плътност. Декомпресиращата станция ще се изгради в 

близост до южната промишлена зона и от нея тръгва газопровод за захранване на 

промишлени обекти, разположени в зоната, след което в северна посока по ул. „Васил 

Левски” към централната градска част за захранване на ОА и битови потребители. Същият 

продължава в северна посока за захранване на северната промишлена зона на гр. Дулово. 

Този газопровод се явява като централен клон и от него тръгват отклонения за захранване 

на ОА и битови потребители в източна и западна посока. 

Газоразпределителната мрежа на град Главиница е представена в мащаб 1:4 000. 

Схемата за газификация е заверена от кмета на общината. 

Газоразпределителната мрежа на град Главиница се захранва от предвидената за 

изграждане Декомпресираща станция- гр. Главиница, изградена в извънурбанизираната 

територия в близост до входа на пътя Тутракан-Черногор-Главиница и ще се изгради с 

работно налягане 0,5 МРа от тръби с висока плътност. От декомпресиращата станция по 

ул. „Оборище” тръгва газопровод за захранване на промишлени обекти, разположени в 

западната част на града и продължава към централната градска част. На кръстовището с 

ул. „Дунав” има отклонение в северозападна посока за захранване на Домашен социален 

патронаж и на кръстовището с ул. „Витоша” се разклонява на три части. Първата част 

продължава по ул. „Оборище” за захранване на поликлиниката и търговски обект. Втората 

част тръгва в северна посока за захранване на 6 бр. обществено-административни обекти, 

а третата част в южна посока за захранване на 3 бр. обществено-административни обекти 

и намиращите се в близост да тях битови потребители. 

 График на строителството на газоразпределителната мрежа на общини Силистра, 

Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница за периода 2011 -2015 г. включва следните етапи: 

Първи етап на строителството – 2011 г. 

За гр. Силистра 

Първият етап на строителството започва с изграждането на разпределителната мрежа 

на община Силистра от КВ до новостроящия се АГРС, собственост на „Булгартрансгаз” 

ЕАД. След преминаване на пътя Силистра- Алфатар изграждането на газопровода 

продължава с полиетилен висока плътност РЕ 100; SDR 11 DN 160 мм. до промишлена 

зона и урбанизираната територия на гр. Силистра. Същевременно с това започва и 

изграждането на газоразпределителната мрежа на града. На този етап се предвижда 

присъединяването на 13 промишлени, 8 обществено-административни и 7 битови 

потребители. За целта ще бъдат изградени 17 110 м. газоразпределителна мрежа на 

стойност 1 819 хил. лв. и 239 съоръжения за тяхното присъединяване на стойност 211 хил. 

лв. 

Втори етап на строителството – 2012 г. 

За гр. Силистра 

Вторият етап на строителството продължава с разширението на 

газоразпределителната мрежа и захранване на нови клиенти. На този етап се предвижда 

присъединяването на 2 промишлени, 44 обществено-административни и 15 битови 

потребители. За целта ще бъдат изградени 9 610 м. газоразпределителна мрежа на 

стойност 729 хил. лв. и 170 съоръжения за тяхното присъединяване на стойност 121 хил. 

лв. 

Трети етап на строителството – 2013 г. 

Третият етап на строителството продължава с разширението на 

газоразпределителната мрежа към селата Айдемир и Калипетрово и изграждането на 

газоразпределителната мрежа на градовете Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница и 
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захранване на нови клиенти. На този етап се предвижда присъединяването на 7 

промишлени, 65 обществено-административни и 55 битови потребители. За целта ще 

бъдат изградени 41 226 м. газоразпределителна мрежа на стойност 2 656 х. лв. и 467 

съоръжения за тяхното присъединяване на стойност 222 х. лв. 

Четвърти етап на строителството -2014 и 2015 г. 

Четвъртият етап на строителството продължава с разширението на 

газоразпределителната мрежа във всички общини, включени в лицензията и захранване на 

нови клиенти. На този етап се предвижда присъединяването на 15 промишлени, 101 

обществено-административни и 976 битови потребители. За целта ще бъдат изградени 43 

559 м. газоразпределителна мрежа на стойност 2 699 х. лв. и 1 646 съоръжения за тяхното 

присъединяване на стойност 1 919 х. лв. 

Дружеството е представило доказателства, че са спазени нормативните изисквания за 

техническа експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръжения. Представена е 

подробна информация за: принципите на формиране на газовата мрежа; класификация и 

основни технически характеристики на газовите системи; проектиране на нови мрежи; 

строителство на газопроводни мрежи; инструкции за монтаж и експлоатация на 

газопроводните мрежи на територията на „Ситигаз България” АД. Приложени са план за 

организация и провеждане на огневи работи на действащ разпределителен газопровод, 

правилник по Наредба №12 от 10.06.2004 г., списък на телефонните номера за връзка с 

ведомства, имащи отношение към експлоатацията на ГРМ. Приложен е план за 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и 

катастрофи в газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България” АД. Представени са 

планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно и възстановителни работи:  

при възникване на земетресение на територията на дружеството;  при авария на 

територията на дружеството;  при пожар, взрив, утечка на газ по ГРМ на територията на 

дружеството;  при умишлено вредителство по ГРМ на територията на дружеството; при 

радиоактивно замърсяване след авария в АЕЦ „Козлодуй” или трансграничен пренос. 

Представено е копие от писмо с вх. №АО 320/21.01.2011 г. до РИОСВ- гр. Русе с 

приложена декларация от Александър Кожухаров, в качеството му на председател на 

Съвета на директорите на „Ситигаз България” АД, че при присъединяването на общините 

Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница към обособената територия община Силистра са 

изпълнени изискванията на нормативната уредба по околната среда за одобряване на 

проектите. 

 „Ситигаз България” АД  е представило данни за организационната структура на 

заявителя и за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и 

данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, 

подлежаща на лицензиране. Структурата на управление и организация на „Ситигаз 

България” АД е следната: 

Дирекция маркетинг и продажби – има за цел да определи потреблението на 

потенциалните потребителите в различните градове с цел да се съберат основните данни 

за развитието и големината на мрежата, ценни за процеса на проектиране. След 

изграждане на мрежите това направление отговоря за отношенията с клиентите в процеса 

на покупка и продажба на природен газ; 

Дирекция техническа – осъществява процеса на реализация на мрежите, вкл. процеса 

на проектиране, доставки, строителство, както и техническата експлоатация на готовите 

мрежи съгласно изискванията на българските норми, вкл. отчитане на консумациите; 

Дирекция финансова – извършва финансовото управление, обезпечаване на 

инвестиционната дейност на дружеството, финансово-счетоводната дейност при всички 

процеси на действие на дружеството; 
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Диспечерски център на управление– работи в 24 часов режим, оборудван е с 

автоматична система на регистрация на повикванията. Осъществява координация на 

дейността с „Булгартрансгаз” ЕАД и потребителите. Извършва експлоатация и оперативен 

контрол на мрежите за природен газ, действа при аварийни ситуации, отстранява аварии 

при мрежата и при потребителите. 

Осъществяването на дейността на дружеството става чрез: 

- Централен офис в София, в който се намира ръководството на фирмата и от който 

се осъществява стратегическото ръководство; 

- Локален офис в гр. Пловдив за реализиране на дейността по строеж на нови 

газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на 

общините около гр. Пловдив; 

- Локален офис в гр. Казанлък за реализиране на дейността по строеж на нови 

газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на 

общините около гр. Казанлък; 

- Локален офис в гр. Хасково за реализиране на дейността по строеж на нови 

газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на 

общините около гр. Хасково; 

До март 2011 г. „Ситигаз България” АД има открити селищни офиси в градовете, в 

които има изградена мрежа, а именно: гр. Белово, гр. Септември, гр. Чирпан, гр. Раковски 

и гр. Димитровград. В момента се откриват селищен офис в гр. Раднево за обслужване на 

общините Раднево и Гълъбово, а за напред ще има открити във всички общини в региона. 

Общият брой на персонала в „Ситигаз България” АД е 24 служители за обособена 

територия „Тракия” – офис София – 9 бр., офис Пловдив- 8 бр., офис- Хасково 5 бр. и 

офис Казанлък – 2 бр. Предстои назначаването на още един брой работник в офис 

Казанлък, предвид разширяването на газоразпределителната мрежа за общините Павел 

баня и Гурково. Служителите, заети с упражняване на лицензионната дейност на 

обособена територия Тракия са с висше икономическо, висше техническо или средно 

техническо образование. Представени са копия от документи за образованието и 

квалификацията на ръководния персонал на „Ситигаз България” АД и квалификацията на 

персонала, зает в упражняването на лицензионната дейност. 

Относно данните за притежаваните от “Ситигаз България” АД материални ресурси, 

включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител”, дружеството декларира , че всеки 

локален офис е оборудван с до 4 броя компютъра, принтер, скенер, телефонна система с 

интернет връзка, копирен апарат и автомобили- до 3 броя; всеки селищен офис ще има: до 

2 броя компютъра, принтер, скенер, телефонна система с интернет връзка, копирен апарат 

и автомобили- 1 бр. За осъществяване на дейността, освен съществуващите програми на 

всеки компютър: Microsoft Word, Excel, Offise се използват следните специализирани 

програми:  Конто- за осъществяване на счетоводна дейност;  Джада- специфична програма 

за осъществяване на отчитането, компютърна обработка и съставяне на фактури към 

крайни клиенти;  Autocad. 

Дружеството заявява, че централният диспечерски център се оборудва съгласно 

изискванията с национален телефонен номер и регистър на ресурса на обажданията. 

Сервизните центрове се оборудват съгласно ремонтната програма и техническите условия. 

         Предвид изложеното може да бъде направен извод, че „Ситигаз България” АД 

притежава организационни възможности, материални и човешки ресурси , както и опит за 

извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ 

от краен снабдител”, което ще даде възможност на дружеството за качествено 

проектиране, строителство и експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръжения 

на територията на територията на общините Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница. 
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Бизнес планът е разработен на база на прогнозни стойности за петгодишния 

регулаторен период 2011 – 2015 год. 

Обстоятелствата, които налагат промяната на първоначалния бизнес план и цените са 

следните: 

Настоящият бизнес план предвижда изграждането на газоразпределителна мрежа в 

още четири общини, които първоначално не са били включени в територията на 

лицензията за община Силистра. С това се увеличава както размерът на инвестициите, 

така и броят на присъединените към мрежата на „Ситигаз България” АД потребители и 

консумацията на природен газ през регулаторния период. Поради отдалечеността на 

четирите общини от община Силистра, където ще бъде изграден преносния газопровод, за 

тях е разработена схема за снабдяване с компресиран природен газ. 

Бизнес планът на „Ситигаз България” АД е съставен в съответствие с изискванията 

на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Бизнес 

планът включва: инвестиционна програма; производствена програма; ремонтна програма; 

социална програма; прогнозна структура и обем на разходите; прогнозни годишни 

финансови отчети; прогнозната структура на капитала; размер и начин на финансиране; 

прогноза за цените на предоставяните услуги; предложения за равномерно изменение на 

цените при значително изменение на ценообразуващите елементи ; определяне на области 

за повишаване на ефективността. 

Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани основните 

технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството и 

очакваното развитие на дейността за периода 2011 -2015 година. 

 

 Инвестиционна програма 

Инвестициите за газификация на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и 

Главиница следват технико-икономическа логика на поетапно изграждане на 

газоразпределителната мрежа и възвращаемостта на инвестициите. Предложената 

етапност за развитие на проекта за газификация е направена при следните условия: 

Развитие на газоснабдяването на териториите на лицензията; Максимално използване 

капацитета на съществуващите газопроводи; Газификация на обособени жилищни и 

промишлени зони за цялата територия на лицензията, както и уплътняване на 

съществуващата мрежа чрез включване на нови потребители. 

По години, графикът на строителството ще е както следва (по общини): 

 

 2011 год. – Силистра; 

 2012 год. – Силистра; 

 2013 год. – Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница; 

 2014 год. – Силистра, Алфатар, Тутракан и Дулово; 

 2015 год. – Силистра и Алфатар. 

 

При изготвянето на строителната програма е взето под внимание наличието на 

големи промишлени и обществено-административни потребители, които да осигурят 

приходи равномерно през цялата година. 

Общата стойност на инвестициите за проекта на газификация за петгодишния период 

на бизнес плана е 10 484 хил. лв. От тях 10 376 хил. лв. за дейността „разпределение” и 

108 хил. лв. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. 

„Ситигаз България” АД предвижда изграждането на териториите на общините 

Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница 111 545 м. газоразпределителна мрежа 

и принадлежащите и съоръжения на стойност 10 376 хил. лв. Инвестициите в други ДМА 

и ДНА са на стойност 108 хил. лв. 
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Общата стойност на инвестицията за общините Алфатар, Тутракан, Дулово и 

Главиница, предвидена за периода 2013 – 2015 год., е в размер на 4 521 хил. лв. Освен тази 

инвестиция, на територията на община Силистра през 2014 г. ще се изгради компресираща 

станция на стойност 800 хил. лв. Така общата стойност на инвестициите, предвидени за 

присъединяването на четирите общини към територията на община Силистра достига 

размер от 5 321 хил. лв. 

В актуализирания бизнес план 2011 – 2015 г. за териториите на Силистра, Алфатар, 

Тутракан, Дулово и Главиница предвидените инвестиции са в размер на 10 484 хил. лв. 

Разликата в инвестициите е в размер на 5 321 хил. лв. точно толкова, колкото са 

предвидени за общините Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница 

Инвестициите са изчислени на базата на проучване, направено от „Ситигаз България” АД 

за цените на строителството на такива съоръжения на територията на Република България 

и опита на Gasrimini в Италия. 

Производствена програма 

Промишлените, обществено-административни и битовите потребители ще се 

присъединяват поетапно през целия петгодишен период на бизнес плана. Приоритетно се 

разчита на първите две групи,тъй като от една страна поради непрекъснатия си режим на 

потребление на природния газ, те ще осигуряват равномерни приходи на лицензианта през 

цялата година, и от друга- една от целите на дружеството е решаване на проблемите на 

общинските обекти и по-големите потребители. Включването на всеки отделен 

потребител към ГРМ ще се извършва след подробен анализ на неговите потребности от 

енергия с цел повишаване на общата ефективност на притежаваната от него енергийна 

система. 

Поради отдалечеността от довеждащия газопровод на общините Алфатар, Тутракан, 

Дулово и Главиница се предвижда схема за снабдяване с компресиран природен газ. За 

целта в Силистра ще се изгради компресираща станция, която ще обработва природния 

газ, необходим за четирите общини в компресиран природен газ (КПГ). КПГ ще се товари 

на специализирани транспортни средства и ще се превозва до декомпресиращите станции, 

които ще бъдат изградени във всяка от общините Алфатар, Тутракан, Дулово и 

Главиница. Там постъпилия КПГ ще се декомпресира, след което се пуска в 

газоразпределителните мрежи на общините. 

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на 

природен газ за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и 

Главиница достига 9 362 хнм.
3
/г., реализирана от 1 308 броя потребители. Общата 

прогнозна консумация на природен газ за периода на бизнес плана възлиза на 21 273 

хнм.
3
/г. 

 

Прогнозната консумация на природен газ за петте общини е посочена в табл. 

№1: 
таблица №1 

Групи потребители  Мярка 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Общо: 

Промишлени хнм.
3
/ г. 651 651 2 493 3 529 4 385 11 709 

ОА и Търговски хнм.
3
/ г. 46 304 965 2 019 2 662 5 997 

Битови хнм.
3
/ г. 15 48 169 1 019 2 316 3 568 

ОБЩО: хнм.
3
/ г.  713 1 004 3 627 6 567 9 362 21 273 
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Прогнозният брой потребители за петте общини с натрупване за периода на 

бизнес плана са посочени в таблица №2: 
таблица №2 

Групи потребители 

с натрупване 
Мярка 2011 г. 2012  г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Промишлени брой 13 15 22 35 37 

ОА и Търговски брой 8 52 117 176 218 

Битови брой 7 22 77 464 1 053 

ОБЩО: брой  28 89 216 675 1 308 

 

Прогнозна консумация на природен газ в четирите новоприсъединени общини се 

предвижда да има през 2014 г. и са съответно 373 хнм³/г. за Алфатар, 587 хнм³/г. за 
Тутракан, 497 хнм³/г. за Дулово и 447 хнм³/г. за Главиница или общо 1903 хнм³/г. 

Прогнозна консумация на природен газ за 2015 г. се предвижда да е 566 хнм³/г. за 

Алфатар, 879 хнм³/г. за Тутракан, 753 хнм³/г. за Дулово и 680 хнм³/г. за Главиница или 

общо 2 878 хнм³/г. 

Общо за 2014 и 2015 г. прогнозната консумация за Алфатар, Тутракан, Дулово и 

Главиница е в размер на 4 781 хнм³. 
В приетия бизнес план 2011 – 2015 г. само за община Силистра общата прогнозната 

консумация за целия период е в размер на 16 492 хнм³, а в актуализирания бизнес план с 

петте общини е 21 273 хнм³. Разликата в прогнозната консумация е в размер на 4 781 хнм³ 
точно толкова, колкото е предвидено за четирите новоприсъединени общини. 

 

За петгодишния период на бизнес плана „Ситигаз България” АД ще присъедини  

 37 промишлени, в т.ч. Алфатар -3 бр., Тутракан- 4 бр., Дулово- 2 бр. и 

Главиница- 2 бр. 

  218 обществено-административни, в т.ч. Алфатар -3 бр., Тутракан- 6 бр., 

Дулово- 8 бр. и Главиница- 4 бр. 

 1 053 битови потребители, в т.ч. Алфатар -159 бр., Тутракан- 184 бр., Дулово- 

152 бр. и Главиница- 155 бр. 

 Общо присъединени потребители- 1 308, в т. ч. 682 бр. за Алфатар, Тутракан, 

Дулово и Главиница. 

 

В бизнес план 2011 – 2015 г. само за община Силистра общият брой потребители 

през 2015 г. достига 626 бр., а в актуализирания бизнес план с петте общини е 1 308 бр. 

Разликата е 682 бр., точно толкова, колкото е предвидено за четирите новоприсъединени 

общини. 

 Ремонтна програма 

Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно 

и безаварийно функциониране на газоразпределителните мрежи, с цел надеждно 

снабдяване на потребителите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за 

опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на 

гражданите. 

Експлоатационната дейност представлява съвкупност от методически и технически 

средства за оценка на състоянието на контролируемите параметри; натрупване и 

съхранение на данни за тях; тяхното систематизиране; обработка и анализ на резултатите; 

избор на организационните и технически мероприятия, насочени към практическата 

реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване. 
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Разгледани са подробно дейностите, извършвани от дружеството по отношение: на 

газопроводите от ГРМ, на системата за катодна защита, на съоръженията и инсталациите, 

на разходомерни системи, аварийна готовност и газова безопасност, поддръжка на сградни 

газопроводни инсталации и битови газови уредби, работа с потребителите. 

 

Социална програма 

 „Ситигаз България” АД предвижда да развива активна социалната програма насочена 

към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и 

културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч. предоставяне на 

средства за храна, спорт, отдих, туризъм и бизнес облекло; медицинско обслужване на 

служителите; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, 

раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст) и при необходимост от 

скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване; 

застраховка. 

Социалната програма на дружеството има за цел: 

 Повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на 

бизнеса; 

 Създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на 

работниците и служителите; 

 Повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за акционерите, 

но и за служителите; 

 Привличане на висококвалифицирани сътрудници. 

„Ситигаз България” АД предвижда газификацията и развитието на дейността на 

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

общините, включени в лицензиите, изразяващи се в следните аспекти:  

 социален - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и 

управлението на газоразпределителната мрежа, обучение и квалификация на потенциални 

местни трудови ресурси, подобряване на условията на труд на работниците и служителите, 

елиминиране на злоупотребите с гориво, нарастване на инвестиционната стойност и 

привлекателност на региона, създаване на условия за развитие на туризма, създаване на 

възможности за преструктуриране и подобряване на общинските бюджети, повишаване на 

комфорта на живот в общините; 

 екологичен – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на 

санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от 

замърсяването на въздуха и др. 

 

 Прогнозна структура и обем на разходите 

Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с 

лицензираната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при 

образуването на цените не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за 

данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди. 

Разходите са групирани в две основни групи: условно-постоянни разходи и 

променливи, според връзката им с обемите пренесен природен газ, като са посочени 

поотделно за пренос и снабдяване с природен газ и за присъединяване. 

Разходите са формирани съгласно признатите от ДКЕВР разходи при 

ценообразуването. Те са разделени по дейности: „разпределение” и „снабдяване с 

природен газ”, като във всяка група са посочени условно-постоянните разходи и 

променливите разходи. При тяхното прогнозиране са взети предвид опита на компанията в 
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разпределението природен газ, макроикономическите показатели за България, данни за 

икономическото състояние на региона. 

Условно-постоянните разходи са разделени в основни групи по икономически 

елементи, като във всяка група са изброени детайлно всички видове разходи според 

конкретната аналитичност. 

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества 

природен газ и разходните норми на дружеството. 

Разходите на дружеството за присъединяване на потребители към 

газоразпределителната мрежа са формирани в съответствие с Указанията на ДКЕВР. 

 

Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране 

За установяване на финансовото състояние на „Ситигаз България” АД са разгледани 

годишните финансови отчети на дружеството за периода 2008 г. - 2010 г. От 

представените годишни финансови отчети е видно, че: 

 за 2008 г. дружеството отчита печалба в размер на 1 980 хил. лв.; 

 за 2009 г. неразпределената печалба е 559 хил. лв., а текущия финансов 

резултат е печалба в размер на 372 хил. лв.; 

 за 2010 г. неразпределената печалба е на стойност 1 541 хил.лв. и е равна на 

текущата печалба. 

За същия период (2008 – 2010 г.) основният капитал на дружеството остава 

непроменен – 60 000 хил.лв., а дълготрайните активи са се увеличили от 52 621 хил.лв. за 

2008 г. на 75 909 хил. лв. за 2010 г.  

От представените одитирани годишни финансови отчети за периода е видно, че и за  

трите години дружеството е отчело положителен финансов резултат с постигнати добри 

финансово-икономически параметри, което е показател за ефективното управление на 

дейността на дружеството. 

Общата стойност на инвестициите за общините Силистра, Алфатар, Тутракан, 

Дулово и Главиница за петгодишния период възлиза на 10 484 хил. лв. Инвестиционната 

програма е следната: инвестиции в ГРМ - 7 903 хил. лв.; в съоръжения – 2 473 хил. лв.; в 

други ДМА – 75 хил. лв.; в други ДНА – 33 хил. лв. 

За изпълнението на инвестиционната си програма „Ситигаз България” АД ще 

използва заем, за който дружеството има подписан на 29.07.2010 г. договор с ЕБВР на 

стойност 30 000 хил. евро, одобрен от ДКЕВР на 25.06.2010 г. Частта на кредита, която 

„Ситигаз България” АД ще използва за финансиране на инвестиционната програма за 

изграждане на ГРМ на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и 

Главиница  възлиза на 9 055 хил. лева. 

През последните 3 години от периода на бизнес плана дружеството ще финансира 

инвестиционната си програма, както от заема, така и от реинвестиции, като общият размер 

на реинвестираните средства е 1 429 хил. лв. 

 

Очаквано финансово състояние на дружеството за периода на бизнес плана 

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

за паричните потоци за периода на бизнес плана, които отчитат единствено регулираната 

дейност за територията на регион Тракия. 

Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите и прогнозният паричен поток 

са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, посочени в 

бизнес плана, както и посочените в бизнес плана цени за присъединяване на потребители 

към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството. 

От представеният прогнозен отчет за приходите и разходите е видно, че „Ситигаз 

България” АД предвижда за 2011 г. нетната печалба да е в размер на 13 хил. лв. За втората 
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година прогнозира да регистрира загуба от158 хил. лв., което се дължи на ниския темп на 

увеличение на приходите спрямо изпреварващия темп на разходите. Нарастването на 

разходите на дружеството е пряко следствие от нарастването на разходи по икономически 

елементи и финансовите разходи. За оставащите години от бизнес плана се очаква 

нарастваща печалба, като за 2015 г. се прогнозира тя да възлиза на 561 хил. лв. 

Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва единствено приходи 

от обичайна дейност. Относителното тегло на приходите от продажба на природен газ в 

общите приходи (15 950 хил. лв.) на дружеството за периода на бизнес плана е 95,84% (15 

286 хил. лв.), а на приходите от присъединяване е 4,16% (664 хил. лв.). 

За периода 2011 – 2015 г. прогнозите на дружеството е да постигне доходност от 

дейността си, в резултат на което показателите за рентабилност и ефективност сe 

подобряват, което показва намерение за ефективно управление на дейността. 

Общата ликвидност на дружеството варира от 1,08 до 1,74 като средната 

ликвидност е 1,29, което е показател, че „Ситигаз България” АД не предвижда да има 

проблеми при обслужване на краткосрочните си задължения.  

В заявлението е посочено, че въпреки присъединяването на четирите общини към 

територията на община Силистра „Ситигаз България” АД възнамерява да запази вече 

утвърдените от ДКЕВР с решение №Ц-25/11.07.2011 г. цени за дейностите „разпределение 

на природен газ” и „снабдяване с природен газ” за територията на община Силистра. 

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

пределни. Газоразпределителното предприятие може да договоря, предлага и прилага по-

ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано 

субсидиране. На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на 

енергоносителите, „Ситигаз България” АД заявява, че може да изгражда и прилага 

ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: 

 поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо 

цените на алтернативните енергоносители; 

 избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез 

поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; 

 осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността. 

 

По време на регулаторния период дружеството предвижда да се повишава 

ефективността в следните области: 

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни 

проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно 

международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и 

създаване на организация за оптимално и използване. 

В производството: повишаване производителността на труда- квалификация и 

мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; подобряване на 

безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна 

организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и дневно планиране и ръководство 

на експлоатационния процес. 

В маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност, изграждане 

на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; 

внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; 

изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; 

квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании. 

Съгласно представените финансови прогнози на „Ситигаз България” АД се 

наблюдава намерение за оптимално използване на разполагаемите ресурси за развитие на 

мрежата. Присъединяването на териториите на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, 
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Дулово и Главиница ще даде възможност дружеството да развие и разшири дейността си 

по лицензията, като едновременно с това постигне добри финансови резултати. 

На проведеното открито заседание на 02.08.2011 г. комисията е обсъдила с 

представителя на заявителя доклад с вх. № Е-Дк-379/18.07.2011 г. Становището на 

заявителя е, че е запознат с доклада и приема всички констатации, направени в него. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 43, ал. 

10 и ал. 11 от Закона за енергетиката, чл.14 във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката  

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1.  Изменя издадените на „Ситигаз България” АД лицензия № Л-358-

08/06.06.2011 г. за дейността „разпределение на природен газ” за територията на 

община Силистра и лицензия № Л-358-12/06.06.2011 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра, издадени за 

срок до 12.09.2042 г., като към териториалния им обхват добавя територията на 

община Алфатар, територията на община Тутракан, територията на община Дулово 

и територията на община Главиница.  

 

2. Одобрява на „Ситигаз България” АД актуализиран  бизнес план за периода 

2011-2015 г. - приложение №  3 от лицензиите по т. 1 и приложение към настоящото 

решение. 

 

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

Върховния административен съд.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              /Ангел Семерджиев/ 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    /Емилия Савева/ 

 
 

 

 

 


