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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 

             

  

 

                                                             Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Р-137 

от 06.06.2011 г. 

 

 

          ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

           на закрито заседание, проведено на 06.06.2011 г., като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-261/19.05.2011г. относно подадено от „Ситигаз”ЕАД заявления с вх. № Е-

ЗЛР-Л-60/15.11.2010 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант 

чрез вливането на „Сигаз” ЕАД в „Ситигаз България” АД и заявление с вх. №Е-

ЗЛР-Л-59/15.11.2010 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на 

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

снабдител” за територията на община Силистра, след проведено открито 

заседание на 31.05.2011г., установи следното: 

 

Преписка № 62/2010 г. е образувана по заявление от „Сигаз” ЕАД с вх. Е-ЗЛР-Л-

60/15.11.2010 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез 

вливането на дружеството в „Ситигаз България” АД. 

Преписка № 61/2010 г. е образувана по заявление от „Ситигаз България” АД с вх. Е-

ЗЛР-Л-59/15.11.2010 г. за издаване на лицензии за дейността „разпределение на природен 

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

територия на община Силистра. 

С писмо изх. №Е-ЗЛР-Л-59/22.11.2010 г. на ДКЕВР от „Ситигаз България” АД е 

поискано да представи допълнителна информация и данни. Допълнително изисканите 

данни са представени с писма с вх. №Е-ЗЛР-Л-59/29.11.2010 г., вх. №Е-ЗЛР-Л-

59/08.12.2010 г., вх. №Е-ЗЛР-Л-59/01.02.2011 г. С писмо изх. №Е-ЗЛР-Л-59/18.04.2011 г. 

на ДКЕВР от дружеството е изискано да представи преработен бизнес план за периода 

2011 – 2015 г. за територията на община Силистра. С писмо вх. №Е-ЗЛР-Л-59/27.04.2011 

г. от „Ситигаз България” АД е представен преработен бизнес план за територията на 

община Силистра. 

Въз основа на проучването по преписките са установени следните факти и 

произтичащите от тях изводи: 

         Заявената процедура за даване на съгласие за вливане на енергийни предприятия-

титуляри на лицензии е на основание чл. 52 от Закона за енергетиката и чл. 77 - 78 от 

Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). На основание чл. 77, ал. 2 

от НЛДЕ процедурата се открива по писмено заявление на лицензианта, което той подава 

в комисията преди вземането на решение за преобразуване съгласно Търговския закон.    

„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 
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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. 

 Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-59/15.11.2010 г. „Ситигаз България” АД е направило 

искане в дружеството да се влее „Сигаз” ЕАД и искане да му бъдат издадени лицензии за 

извършване на дейността разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител 

на обособената територия на община Силистра. 

„Ситигаз България” АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, 

вписано в Агенцията по вписванията като акционерно дружество със седалище и адрес на 

управление: град София, район Връбница, улица „Адам Мицкевич” №4, ЕИК 131285259. 

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

Акционери в „Ситигаз България” АД са „Дружества Газ Римини” АД и „Симест” АД. 

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

Дионджи, Бруно Тани, Бруно Ерани, Джузепе Агостини, Франческо Рипа и председател 

на съвета на директорите Александър Кожухаров.   

Дружеството е с капитал 60 000 000 лева, разпределен в 60 000 000 поименни акции с 

номинална стойност 1 лев всяка една. Съдружниците в дружеството са двама, а именно: 

„Дружества Газ Римини” АД притежава 90,22% от капитала и 54132600 обикновени 

поименни акции, „Симест” АД - 9,78% от капитала и 5867400 обикновени поименни 

акции. Приложен е препис – извлечение от акционерната книга на „Ситигаз България” 

АД. 

Представени са декларации от Александър Кожухаров, Франческо Рипа, Бруно Тани, 

Микаела Дионджи,  Джузепе Агостини и Бруно Ерани, в качеството им на членове на 

съвета на директорите на „Ситигаз България” АД, с които декларират, че не са осъдени с 

влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството и 

не са лишени от правото да упражняват търговска дейност, че дружеството не е в 

производство по несъстоятелност, не са му отнемани лицензии за дейностите  

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

му е издаван отказ за издаване на лицензии за същите дейности.  

„Сигаз” ЕАД е титуляр на лицензии № Л-247-08/12.09.2007 г. за извършване на 

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

247-12/12.09.2007 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител” за територията на община Силистра. Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-

60/15.11.2010 г. „Сигаз” ЕАД е направило искане дружеството да се влее в „Ситигаз 

България” АД. 

„Сигаз” ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, вписано в 

Агенцията по вписванията като еднолично акционерно дружество със седалище и адрес 

на управление: гр. Силистра, община Силистра 7500, ул. „Добрич” №15, единен 

идентификационен код 118572248. 

Предметът на дейност е: „инвестиране, проектиране, изграждане, управление, 

експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с 

използването на природен газ, доставка и продажба на природен газ, устройства и 

съоръжения за използването на природен газ на потребителите”. „Сигаз” ЕАД се 

управлява от съвет на директорите в състав Бруно Ерани, Александър Кожухаров и 

Франческо Рипа. Представител на дружеството е Бруно Ерани. Дружеството е с капитал 

50 000 лева, разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка 

една. Едноличен собственик на капитала е „Ситигаз България” АД.  

„Ситигаз България” АД и „Сигаз” ЕАД са лицензианти, поради което подадените 

заявления за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливането на и 
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издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за 

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

Силистра са допустими за разглеждане от ДКЕВР. 

Исканата със заявленията форма на преобразуване е вливане по смисъла на чл. 262  от 

Търговския закон (ТЗ). В резултат на това преобразуване дейностите по разпределение на 

природен газ и по снабдяване с природен газ от краен снабдител ще бъдат осъществявани 

от едно дружество (приемащото) което ще упражнява правата и задълженията по 

лицензиите на вливащото се дружество на територията, на които вливащото се дружество 

е упражнявало правата и задълженията по лицензиите. В тази връзка заявителите са 

поискали от ДКЕВР да прекрати съществуващите лицензии за разпределение на 

природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Сигаз” ЕАД и да 

издаде на „Ситигаз България” АД лицензии за същите дейности за община Силистра. 

Мотивите на „Ситигаз България” АД са, че двете територии са значително отдалечени 

една от друга – регион Тракия се намира в южна България, а община Силистра се намира 

в североизточна България. В доклада на съвета на директорите на „Ситигаз България” АД 

и доклада на съвета на директорите  на „Сигаз” ЕАД публикувани на интернет 

страницата на Агенция по вписванията по партидите и на двете дружества относно 

предстоящото преобразуване е записано, че на 19.10.2009 г. съветът на директорите на 

„Ситигаз България” АД е взел единодушно решение да бъде сключен договор за 

придобиване на 100% от капитала на „Сигаз” ЕАД. С джира от 26.01.2010 г. на временни 

удостоверения за 32 500 поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална 

стойност от един лев от капитала на „Сигаз” ЕАД и за 17 500 поименни акции с право на 

глас, всяка от които е с номинална стойност от един лев от капитала на „Сигаз” ЕАД, 

„Ситигаз България” АД придобива 100 % от капитала на „Сигаз” ЕАД в размер на 50 000 

лева, разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална 

стойност от 1 лев. „Ситигаз България” АД е вписано като акционер в книгата на 

акционерите на „Сигаз” ЕАД на 26.01.2010 г. Едноличен собственик на капитала на 

„Сигаз” ЕАД е „Ситигаз България” АД. Преобразуването не е вписано в търговския 

регистър. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗЕ прекратяването, изменението и издаването на 

лицензия влиза от датата на вписване на преобразуването в търговския регистър. 

        Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЕ комисията разрешава преобразуване на лицензиант ако 

лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на 

условията за издаване на лицензия за дейността. Поради това, комисията следва да 

установи дали след преобразуването приемащото „Ситигаз България” АД ще притежава 

необходимите технически, финансови, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за осъществяване на дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с 

природен газ от краен снабдител на новата територия. Едновременно с това, за да се 

произнесе по основателността на исканото преобразуване, комисията следва да прецени и 

дали неговото извършване няма да доведе до нарушаване на принципа за осигуряване на 

баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите, за спазването на 

който комисията е длъжна да следи служебно във всеки конкретен случай по силата на 

чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗЕ. В настоящия случай интересите на потребителите ще бъдат 

гарантирани ако в резултат на преобразуването „Ситигаз България” АД ще осъществява 

лицензионните дейности на новата територия – община Силистра при същите или при 

по-добри условия от гледна точка на ценообразуване и непрекъснатост и качество на 

снабдяването. Необходимостта от такава гаранция се налага и от факта, че лицензиантът 

осъществява дейността „разпределение на природен газ” в условията на естествен 

монопол. 

         При така заявения метод на преобразуване, а именно чрез вливане, приемащото 

дружество става универсален правоприемник на преобразуващото се дружество, което се 
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прекратява без ликвидация. В съответствие с изискванията на чл. 77, ал. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) към подадените заявления е 

приложен договор за преобразуване чрез вливане от 01.10.2010 г. сключен в град София 

между „Сигаз” ЕАД и „Ситигаз България” АД за дата на преобразуване, включително за 

счетоводни цели се счита датата, на която ще бъде извършено вписването на 

преобразуването чрез вливане в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. 

Преобразуващото се и приемащото дружество ще предприемат всички необходими 

действия пред ДКЕВР в съответствие с чл. 52 от Закона за енергетиката и глава пета от 

НЛДЕ с оглед прекратяване на издадените на преобразуващото се дружество лицензии и 

издаването на нови лицензии за тези дейности на приемащото дружество за обособената 

територия на община Силистра. На основание чл. 262у, ал. 3, т. 1 от Търговския закон 

капиталът на приемащото дружество няма да се увеличава с размера на капитала на 

преобразуващото се дружество и няма да се издават нови акции, нито ще се извършва 

замяна на акции към конкретна дата, както и разпределение и предаване на акции на 

приемащото дружество. На основание чл. 263т, ал. 3 от ТЗ преобразуващото се и 

приемащото дружество не назначават проверители и депозитар. Съгласно договора 

приемащото и преобразуващото се дружества ще предприемат всички необходими 

действия пред ДКЕВР за прекратяване на издадените на „Сигаз” ЕАД лицензии и 

издаването на нови лицензии за тези дейности на „Ситигаз България” АД за обособената 

територия на община Силистра. Съгласно чл. 262, ал.1 от Търговския закон „при вливане 

цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се 

дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което 

става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без 

ликвидация.” Територията на община Силистра и териториите от регион Тракия нямат 

обща граница. Съгласно чл. 43, ал.5 от закона за енергетиката „Една обособена територия 

за разпределение на природен газ включва не по-малко от 50 хил. потребители, които 

могат да бъдат присъединени към прилежащата разпределителна мрежа, и нейните 

граници се определят с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6.” Следователно при даване на 

разрешение за вливане  територията на община Силистра към териториите на регион 

Тракия след като нямат обща граница  правилно би било на „Ситигаз България” АД да се 

издадат отделни лицензии за извършване на дейността разпределение на природен газ и 

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

След извършване на вливането „Ситигаз България” АД ще извърши икономия от мащаба, 

тъй като дейностите, за които са отговаряли две дружества ще отговаря само едно. Също 

така чрез универсалното правоприемство „Ситигаз България” АД ще придобие правата и 

задълженията на вливащото се дружество „Сигаз” ЕАД и потребителите на територията 

на община Силистра ще сключват договори за присъединяване към разпределителната 

мрежа и снабдяване с природен газ пряко със „Ситигаз България” АД. 

На основание чл. 16, ал. 1 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

когато заявителят иска издаване на лицензия, при която се сключват сделки при 

регулирани цени, към заявлението за издаване на лицензия се представя и заявление за 

утвърждаване на цените съгласно Наредба за регулиране на цените на природния газ. 

„Ситигаз България” АД е подало заявление с вх. № Е-15-35-25/14.12.2010 г. 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 община Силистра. По заявлението е 

образувана преписка № ПЦ-97/2010 г. За проучването на постъпилите данни и документи 

и съдържащите се в тях обстоятелства с Ваша заповед № 3-Е-199/27.12.2010 г. е 

сформирана работна група. По заявлението за утвърждаване на цени ще бъде внесен 

отделен доклад. 
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       С решението на ДКЕВР, с което са издадени лицензиите на „Ситигаз България” АД 

са утвърдени Правила за работа с потребителите и Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ за битови нужди и Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ за стопански нужди за територията на регион Тракия. С настоящото 

заявление „Ситигаз България” АД е представило проект на Общи условия на договорите 

за доставка на природен газ за битови нужди и проект на Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ за стопански нужди. Заявителят не е изпълнил изискванията на 

чл. 91, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, Обн. ДВ. 

бр.53 от 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 2005г.) и не е представил необходимата информация 

дали е оповестил Общите условия договорите на потребителите „поне 30 дни преди 

представянето им за одобряване от комисията”. С оглед на казаното по-горе не са налице 

правни пречки след произнасяне на ДКЕВР с решение, с което на дружеството бъдат 

издадени лицензии, „Ситигаз България” АД отново да представи за одобряване Общите 

условия на договорите след като изпълни нормативните изисквания за това. 

Продължаването и развитието на дейността на дружеството е свързано с 

необходимостта от дългосрочно планиране на необходимите инвестиции за развитие на 

газоразпределителната мрежа. Периодът на възстановяване на вложените инвестиционни 

разходи и ефективна експлоатация на газоразпределителната мрежа, превишават 

значително остатъчния срок на издадените лицензии на „Сигаз” ЕАД за територията на 

община Силистра. Независимо от това комисията е обвързана с императивните 

нормативни изисквания. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за енергетиката максималният 

срок на лицензията е 35 години. ДКЕВР е издала на „Сигаз” ЕАД лицензии № Л-247-

08/12.09.2007 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-247-

12/12.09.2007 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител” за територията на община Силистра за срок от 35 години. В случай, че 

ДКЕВР издаде на „Ситигаз България” АД лицензии за извършване на дейностите 

разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община 

Силистра за нов 35 годишен срок, тогава решението на комисията ще бъде в нарушение 

на чл. 42, ал. 1 от Закона за енергетиката. Следователно ДКЕВР може да издаде на 

„Ситигаз България” АД лицензии за остатъчния срок, т.е. до 12.09.2042 г. 

Предвид горните аргументи подадените заявления за издаване на разрешение за 

преобразуване на лицензиант чрез вливането на „Сигаз” ЕАД в „Ситигаз България” АД 

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

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

на община Силистра е основателно. 

 

        „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 търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия от страна на 

„Групо Сочета Газ Римини” АД съгласно българската 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 28 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 и Велинград. Лицензиите са издадени за срок от 35 

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

размер на 92 млн. лв. в общините на регион Тракия. 

Дружеството е представило данни за изградените газоразпределителни мрежи към 

края на 2010 г. по диаметри и по материали, като изградените от РЕ са с обща дължина 

265 303,06 л. м., а от стомана - 152 001,30 л. м. или общо са изградени около 417,304 

км. 

Към момента са построени според дружеството 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. 

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

газоснабдяването на фирмата майка „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 Силистра се намира в Североизточния район на Република България. На 

север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад община Силистра граничи с 

община Ситово, на изток- с община Кайнарджа, а на юг с общините Дулово и Алфатар. 

Общата площ на общината е 516 кв. км., от които 387 544 дка са земеделска площ, 

68 273 дка - горски площи и 36 226 дка – населени места. Релефът на община Силистра 

е равнинен, с надморска височина до 200 м. Климатът на общината има умерено 

континентален характер. Характерното за този район е горещото лято, ранното 

настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Снежната покривка се 

задържа 50-60 дни с дебелина 16-20 см. Абсолютната минимална температура достига – 

32°C, а максималната до 40,4°C. Средногодишната температура на въздуха е 11,6°C 

Преобладаващите ветрове имат югозападна посока. Дните с мъгли са средно 26 в 

годината. 

Селищната мрежа включва 19 населени места, от които един град – център на 

общината- гр. Силистра. В състава на общината влизат освен гр. Силистра следните 

села: Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан, Йорданово, 

Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Поп Кралево, Професор Иширково, 

Смилец, Срацимир, Сребърна, Сърпово и Ценович. 
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Представена е план-схема на газоразпределителната мрежа на град Силистра и с. 

Айдемир в мащаб 1:10 000, на която са нанесени газопроводите, които ще се изграждат с 

техните диаметри, местоположението на промишлените и обществено-административните 

потребители. С Решение №1371/30.09.2010, взето на заседание с протокол №40 от 

30.09.2010 г. Общинския съвет – гр. Силистра е одобрил подробен устройствен 

(парцеларен) план за газоразпределителната мрежа в землищата на гр. Силистра, с. 

Айдемир и с. Калипетрово, което е публикувано в Държавен вестник бр. 82/19.10.2010 г. С 

писмо вх. №Е-ЗЛР-Л-59/11.05.2011 г. е представена  план-схема на газоразпределителната 

мрежа на гр. Силистра и с. Айдемир, заверена от Председателя на Общинския съвет на 

община Силистра. 

Изграждането на газоразпределителната мрежа на територията на община 

Силистра ще започне през 2011 г. съгласно представения график на строителството. 

Според „Ситигаз България” АД за захранването с природен газ на община 

Силистра е предвидено изграждане на АГРС Силистра от „Булгартрансгаз” ЕАД за 

компресиране на природен газ и доставката му чрез тръбопроводи до основните 

консуматори. АГРС Силистра следва да бъде разположен между гр. Силистра и с. 

Айдемир. Природният газ се транспортира посредством тръбопровод Ø250 към гр. 

Силистра, при което захранва всички промишлени и обществено-административни, 

както и част от битовите потребители. Работното налягане на газ ще бъде 10 bara до 

достигане на регионалното ГРП, където се редуцира на 4 bara. В началния етап на 

работа – първите 10 г. ГРП няма да се изграждат и от АГРС ще се подава природен газ 

с работно налягане 5 bara. При увеличаване на консумацията ще се увеличи налягането 

след АГРС на 10 bara и монтират ГРП. Аналогично е и при втория основен клон, който 

се насочва към село Айдемир и навлиза за газифициране на основните обекти. 

Представен е Списък и описание на обектите, с които ще се осъществява 

лицензионната дейност на територията на община Силистра. 

Лицензионната дейност ще се осъществява на базата на следните газопреносни и 

газоразпределителни системи, които включват следните елементи: 

 

Разпределителни газопроводи: 
 

Материали Диаметър (мм.) Метри 

Тръбопровод (РЕ 100; SDR 11) 250 5 750 

Тръбопровод (РЕ 100; SDR 11) 200 2 550 

Тръбопровод (РЕ 100; SDR 11) 160 7 000 

Тръбопровод (РЕ 100; SDR 11) 125 2 800 

Тръбопровод (РЕ 100; SDR 11) 110 5 750 

Тръбопровод (РЕ 100; SDR 11) 90 6 300 

Тръбопровод (РЕ 100; SDR 11) 63 7 960 

Тръбопровод (РЕ 100; SDR 11) 32 5 250 

Общо линейни метри:   43 360 

 

Газопроводи за присъединяване на потребители, общо: 10 180 м. 

- Промишлени потребители                               - 4 600 л. м.; 

- Обществено-административни                        - 3 030 л. м.; 

- Битови потребители                                          - 2 550 л.м. 

 Общата дължина на ГРМ на територията на община Силистра ще достигне 53 540 

л. м. и ще се изгради от полиетиленови тръби. 

Спирателни съоръжения-общо:                              - 809 броя; 

Газорегулаторни и измервателни съоръжения    - 826 броя. 
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Графикът на строителството на газоразпределителната мрежа на община Силистра 

за периода 2011 -2015 г. включва следните етапи: 

Първият етап на строителството започва с изграждането на разпределителен 

газопровод от РЕ 100 SDR 11 от АГРС – Силистра, собственост на „Булгартрансгаз” 

ЕАД. Същият се разделя на два клона, първия за захранване на Западната промишлена 

зона и втори за захранване на гр. Силистра (централна и южна част на града). Същият 

се изгражда подземно при спазване на всички изисквания на наредбите и съгласно 

утвърдените и приети работни проекти. На този етап се предвижда присъединяването 

на 12 промишлени, 8 обществено-административни и 10 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. 

 Вторият етап на строителството продължава с разширението на 

газоразпределителната мрежа на североизток и продължаване на отклоненията за с. 

Калипетрово до Южна промишлена зона. На този етап се предвижда присъединяването 

на 9 промишлени, 109 обществено-административни и 103 битови потребители. За 

целта ще бъдат изградени 21 530 м. газоразпределителна мрежа на стойност 1 587 хил. 

лв. и 423 съоръжения за тяхното присъединяване на стойност 220 хил. лв. 

Третият етап на строителството продължава с разширението на 

газоразпределителната мрежа и захранване на с. Калипетрово и с. Айдемир. На този 

етап се предвижда присъединяването на 5 промишлени, 80 обществено-

административни и 482 битови потребители. За целта ще бъдат изградени 14 900 м. 

газоразпределителна мрежа на стойност 1 019 х. лв. и 505 съоръжения за тяхното 

присъединяване на стойност 199 х. лв. 

Четвъртият етап на строителството продължава с разширението на 

газоразпределителната мрежа и разширяване на зоните, обхванати от предишните 3 

етапа. 

Представена е декларация от Александър Кожухаров, в качеството му на 

Председател на Съвета на директорите на „Ситигаз България” АД, че са изпълнени 

изискванията на нормативната уредба по околната среда за одобряване на проекта за 

газификация на територията на община Силистра. Приложени са Решение на МОСВ 

със съгласие за реализация на газификация на община Силистра и Решение за липса на 

необходимост от ОВОС. 

Представено е копие от Становище за противопожарната осигуреност на строеж 

по чл. 143 от ЗУТ за обект за газификация на община Силистра. 

Относно данните 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, „Ситигаз България” АД е представило информация , че 

има три дирекции и диспечерски център. Дирекциите са - маркетинг и продажби, 

техническа и финансова дирекция. Основните направления на дейност са: 

- 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; 

- техническо – 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. 

- счетоводно-финансово – инвестиционната дейност на дружеството, както и 

всички процеси по финансовото обезпечение на строителството; 
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- диспечерски център– осъществява частта от оперативното управление на 

експлоатацията на мрежи за природен газ, действията при аварийни ситуации, 

отстранява аварии при мрежата и при потребителите. 

Осъществяването на дейността на дружеството се извършва  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 21 служители за обособена 

територия Тракия. 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. 

В гр. Силистра има офис, където е назначен човек за координиране на дейността 

по реализация на проекта за газификация на община Силистра. Предвидено е и 

поетапно назначаване на персонал през 2012 г. – 3 души и от 2013 г. – 5 души 

Дружеството е представило данни за притежаваните материални ресурси, 

включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител”. 

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. 

Диспечерски център и сервизни центрове: 

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. 
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Използването на натрупания опит на “Ситигаз България” АД дава възможност за 

качествено проектиране, строителство и експлоатация на газоразпределителната мрежа и 

съоръжения на територията на община Силистра. 

 

Бизнес планът на „Ситигаз България” АД за газификация на община Силистра 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 работната група разгледа и анализира 

основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на 

дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на 

дейността за периода 2011 -2015 година. 

Общата стойност на инвестициите за проекта на газификация за петгодишния 

период на бизнес плана е 5 164 хил. лв. От тях 5 056 хил. лв. за дейността 

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

снабдител”. 

„Ситигаз България” АД предвижда изграждането на територията на община 

Силистра 53 540 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите и съоръжения на 

стойност 5 056 хил. лв. 

 

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане 

газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са 

: 

 

Параметър Мярка 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. ОБЩО: 

Дейност "Разпределение на природен газ" 

Инвестиции в ГРМ 
хил. лв. 1 819 729 858 672 347 4 425 

м. 17 110 9 610 11 920 9 250 5 650 53 540 

Инвестиции в съоръжения 
хил. лв. 211 121 99 132 67 631 

бр. 239 170 253 270 235 1 167 

Инвестиции  разпределение: хил. лв. 2 030 850 957 804 414 5 056 

Дейност "Снабдяване с природен газ" 

Инвестиции в други ДМА хил. лв. 75 0 0 0 0 75 

Инвестиции в други ДНА хил. лв. 33 0 0 0 0 33 

Инвестиции  снабдяване:   108 0 0 0 0 108 

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: хил. лв. 2 138 850 957 804 414 5 164 

 

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 

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

26 промишлени, 197 обществено-административни и 595 битови потребители. 
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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. 

Газификация на промишлени потребители: 

Газификацията на тези потребители ще се осъществява чрез подмяна или ремонт 

на съществуващите горивни уредби, годни за работа с природен газ. В котелните 

помещения ще се изгражда аварийна вентилация, аварийно осветление, аварийно 

известителна звукова и светлинна сигнализация с датчици за постоянен контрол на 

концентрацията на отровни газове в помещението. 

Газификация на обществено-административните потребители: 

Включването към ГРМ на тези потребители ще се извършва чрез монтаж на 

необходимото газово оборудване или реконструкция на съществуващото. С приоритет 

ще се включат обществени обекти със социална значимост като училища, детски 

заведения, административни сгради и др. 

Газификация на битови потребители: 

Природният газ постъпва директно в газифицираното дружество, като 

предварително налягането му е регулирано от 0,1 на 0,02 бара с регулатор за 

потребителите, монтиран пред замерните устройства. Вътрешната разводка се 

извършва по проект от собственика и се изпълнява според финансовите възможности 

на клиента. 

Очакваната консумация е определена на база на подробни маркетингови 

проучвания, в които е отразен потенциалния пазар на природен газ за територията на 

лицензията. За групата на стопанските потребители, с цел определяне на прогнозната 

консумация, е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, 

както и съответните производствени /топлинни мощности/ за всеки един потребител 

поотделно. Потреблението за групата на битовия сектор е определено въз основа на 

предпазлива концепция за присъединяване към газоразпределителната мрежа, която 

предполага плавно нарастваща активност на потребителите след годината на 

проникване на природния газ. Прогнозните очаквани консумации по групи 

потребители за регулаторния период са определени на база проведено маркетингово 

проучване, базиращо се на индивидуални анкети с потенциалните промишлени и 

обществено-административни потребители. По отношение на консумацията на 

битовия сектор са направени определени допускания за потенциалното развитие на 

този пазар в региона. 

 

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на 

природен газ за територията на община Силистра достига 6 484 хнм.
3
/г., реализирана от 

626 броя потребители. Обща прогнозна консумация на природен газ за периода на 

бизнес плана възлиза на 16 492 хнм.
3
/г. 

 

Прогнозната консумация на природен газ е, както следва: 

 

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

Промишлени хнм.
3
/ г. 651 651 2 493 2 809 3 664 10 268 
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ОА и Търговски хнм.
3
/ г. 46 304 965 1 466 1 933 4 715 

Битови хнм.
3
/ г. 15 48 169 389 887 1 509 

ОБЩО: хнм.
3
/ г.  713 1 004 3 627 4 664 6 484 16 492 

 

Прогнозния брой потребители с натрупване за периода на бизнес плана са : 
 

Групи потребители 

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

Промишлени брой 13 15 22 24 26 

ОА и Търговски брой 8 52 117 159 197 

Битови брой 7 22 77 177 403 

ОБЩО: брой  28 89 216 360 626 

 

 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. 

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, бизнес облекло; медицинско 

обслужване; 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 осигуряване и 

застраховане. 

Социалната програма на дружеството има за цели: 

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

дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на 

територията на общината, включена 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 

общинския бюджет, повишаване на комфорта на живот в общината; 

 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. 

 

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба за 

регулиране на цените на природния газ и Указания на ДКЕВР за образуване на цените 

за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с 

природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества 

чрез метода „Горна граница на цени”. 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 разходите 

за бъдещи периоди. 

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при цени към 

момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на 

параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: 

 продажби на природен газ по групи потребители; 

 брой потребители по групи потребители; 

 отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; 

 брой персонал, необходим за управление, експлоатация на 

газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите; 

За нуждите на ценообразуването разходите за дейността са разделени, както следва: 

 Разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителните мрежи и 

снабдяване – условно-постоянни разходи; 

 Разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ – 

променливи разходи. 

Условно-постоянните разходи включват следните разходи за: материали, външни 

услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки, 

други разходи. 

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества 

пренесен природен газ и разходните норми на дружеството и включва разходи за 

материали. 

Разходите на дружеството за присъединяване на потребители към 

газоразпределителната мрежа „Ситигаз България” АД на територията на община 

Силистра са формирани в съответствие с Указанията на ДКЕВР. 

 

За установяване на финансовите възможности 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.; 
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 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.) основния 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. 

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

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

с ЕБВР, одобрен от ДКЕВР. Частта на кредита, която „Ситигаз България” АД ще 

използва за финансиране на инвестиционната програма за изграждане на ГРМ на 

територията на общ. Силистра възлиза на 9 055 хил. лева. Заемът ще се усвоява 

поетапно през всяка година от регулаторния период, в съответствие с инвестиционната 

програма. Срокът на погасяване е 5 години с 3 години гратисен период по главницата 

за всеки транш и лихвен процент в размер на 3.8% на годишна база. 

Плащанията по лихви започват от първата година върху размера на изтеглената 

сума и се изменят всяка година с изменение на остатъка на кредита. Плащанията по 

главница са разпределени на 20 равни тримесечни вноски, с начало първата дата за 

плащане на лихвата по съответния транш след третата година. 

Заявеният лихвен процент по кредита е значително по-нисък от лихвите по 

новодоговорени кредити отпускани от търговските банки на нефинансови институции. 

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 община Силистра. 

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 цени за присъединяване на потребители към 

газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството. 

Средната рентабилност на собствения капитал на „Ситигаз България” АД за 

периода на бизнес плана (2011 – 2015 г.) е 159%, като нараства от 22.73% за 2011 г. до 

157.27% за 2015 г. Средната рентабилност на активите е 0.72 %, като нараства от 0.58% 

за 2011 г. до 2.18% за 2015 г. Средната рентабилност на приходите от продажби е 

2.06%, като нараства от 2.88% за 2011 г. до 5.25% за 2015 г.  

За 2012 г. дружеството предвижда да завърши на загуба, в резултат на което за 

тази година показателите за рентабилност са с отрицателни стойности. 

Средната ефективност на общите разходи за периода на бизнес плана е 101.75 

или дружеството предвижда 101.75 лв. приход на 100 лева общи разходи, като нараства 

от 102.67% за 2011 г. до 104.96% за 2015 г. 

„Ситигаз България” АД предвижда регистрираната нетна печалба да се 

повишава през целия период на проекта след втората година от бизнес плана, в 

резултат на което показателите за рентабилност и ефективност се подобряват. 

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 на дружеството за периода на бизнес плана е 96.25% 

(10 912 хил. лв.), а на приходите от присъединяване е 3.75% (425 хил. лв.). 

Периода на събиране на вземанията нараства през периода на бизнес плана и 

достига 32 дни за последната година – 2015 г. 

Общата ликвидност на дружеството нараства за целия период на бизнес плана, 

което е показател, че „Ситигаз България” АД  няма да има проблеми при обслужване на 

краткосрочните си задължения. 
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Високите стойности на общата ликвидност са в резултат на значителния размер 

на паричните средства в безсрочни депозити, които дружеството планира да поддържа. 

Фондоемкостта на „Ситигаз България” АД намалява, за да стигне до стойност 

0.983 за 2015 г., което показва намерение за оптимално използване на разполагаемите 

ресурси за периода 2011 – 2015 г. 

 

Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и 

за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи потребители са 

образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ и 

Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през 

газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при 

регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на 

цени”. 

Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и 

производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за 

лицензираните дейности за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 

2011-2015 г. По силата на Наредбата за регулиране на цените на природния газ 

образуваните цени са пределни. 

Основните потребителски групи са: 

 Промишлени потребители; 

 Обществено-административни и търговски потребители; 

 Битови потребители. 

Промишлените потребители са разделени на 6 подгрупи в зависимост от 

годишната консумация на природен газ. При формирането на цените за подгрупите 

промишлени потребители е възприет регресивен механизъм. Той се изразява в 

намаляването на цената на всеки промишлен потребител, когато консумираното от него 

количество природен газ надхвърли границата в определена подгрупа и премине в 

следваща. Средната цена от прилагането на регресивния механизъм за всички 

промишлени потребители е по-малка от определената във финансовия модел цена за 

съответната подгрупа, в която попада потребителят. 

В бизнес плана са посочени прогнозните цени за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа, цените за снабдяване с природен газ, цени за 

присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на „Ситигаз 

България” АД за територията на община Силистра. 

Заявлението за утвърждаване на цени е предмет на разглеждане с отделен доклад. 

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; 

 нестресирането 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 проекта. 

 

По време на регулаторния период дружеството предвижда да се повишава 

ефективността в следните области: 
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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 

изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа на територията на община 

Силистра. Към края на периода има подобрение на показателите за рентабилност и 

ефективност, в резултат на очакваното повишение на печалбата. Дружеството не би 

изпитвало затруднения при финансиране на изпълнението на инвестиционната 

програма и обслужването на заема, в случай че осъществи заложената в проекта 

производствена програма, при заложените в бизнес плана параметри. 

 На проведеното на 31.05.2011г открито заседание за обсъждане на доклада, 

представителите на дружеството заявиха , че приемат същия и нямат възражения 

относно фактите и обстоятелствата отразени в него, както и че дружеството има 

разработени проекти за газификацията на община Силистра, които са в етап на 

съгласуване със съответните инстанции. 

 

       Предвид гореизложеното, и на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗЕ във връзка с     

чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗЕ и чл.14, ал.3 от Наредбата за лицензирането на дейностите 

в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р  Е  Ш  И :  

 

1. Разрешава на „Сигаз” ЕАД, ЕИК 118572248, със седалище и адрес на 

управление - гр. Силистра, община Силистра 7500, ул. „Добрич” №15, да се 

преобразува чрез вливане на дружеството в „Ситигаз България” АД, ЕИК- 

131285259, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Връбница, ул. 

„Адам Мицкевич” №4. 

 

2. Прекратява издадените на „Сигаз” ЕАД лицензии № Л-247-

08/12.09.2007 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за 

територията на община Силистра и № Л-247-12/12.09.2007 г. за извършване на 

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

община Силистра.  
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3. Издава на  „Ситигаз България” АД, ЕИК- 131285259, със седалище и 

адрес на управление – гр. София, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” №4 

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

природен газ” за територията на община Силистра 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.  

 

4. Решенията по т.2 и т. 3 влизат в сила от от датата на вписване на 

преобразуването в търговския регистър. 

 

 

5. Одобрява на „Ситигаз България” АД бизнес план за периода от 

2011г. до 2015 г. включително, приложение към лицензия № Л-358-08/06.06.2011 г.  

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

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

община Силистра. 

 

  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

     (АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ) 

    

 

                                                            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                                      (ЕМИЛИЯ САВЕВА) 
 

 


