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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 

 

№ И2-Л-131 

от 06.06.2011 г. 

 

 

          ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

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

№ Е-Дк-93/25.02.2011г. относно подадено от „Черноморска технологична 

компания” АД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-75/21.12.2010 г. за 

изменение/допълнение на лицензии за извършване на дейностите „разпределение 

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

територия „Мизия” чрез присъединяване на община Бяла Слатина към тази 

територия и събраните данни от проведеното на 22.03.2011 г. открито заседание, 

установи следното: 

 

Преписка №77/2010 г. е образувана по заявление от „Черноморска технологична 

компания” АД („ЧТК” АД) с вх. №Е-ЗЛР-И-75/21.12.2010 г. за изменение/допълнение 

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

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

за обособена територията Мизия, като територията на Община Бяла Слатина се 

присъедини към обособена територията Мизия. „ЧТК” 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. 

За проучването на постъпилите данни и документи и съдържащите се в тях 

обстоятелства с Ваша заповед №З-Е-200/27.12.2010 г. е сформирана работна група. С 

писмо изх. №Е-ЗЛР-И-75/07.01.2011 г. на ДКЕВР от дружеството са поискани 

допълнителни данни по постъпилото заявление. С писмо вх. №Е-ЗЛР-И-75/19.01.2011 

г. от „ЧТК” АД изисканите данни са представени в ДКЕВР, след което работната група 

пристъпи към разглеждане на преписката за установяване на съответствие със 

законовите изисквания за изменение/допълнение на лицензии №Л-131-08/10.02.2004 г. 

за дейността “разпределение на природен газ” и №Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител”. По заявлението е изготвен доклад с 

вх. № Е-Дк-93/25.02.2011г. на ДКЕВР. 

„Черноморска Технологична Компания” АД е подало заявление с вх. № Е-15-24-

40/21.12.2010 г. за утвърждаване на цени за разпределение, цени за снабдяване с 

природен газ и цени за присъединяване за територията на регион „Мизия” и община 

Бяла Слатина. По подаденото заявление е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-92/25.02.2011 г. 

На 07.03.2011 г. на закрито заседание ДКЕВР е разгледала доклад с вх. № Е-Дк-

93/25.02.2011г. и доклад с вх. № Е-Дк-92/25.02.2011г. от работна група от 

администрацията на комисията. На основание чл. 40, ал. 3 от УП на ДКЕВР и на 

нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 ,т. от ЗЕ, с решение по т. 4 и т. 5 от 

Протокол № 33 Комисията е приела двата доклада и е насрочила открито заседание за 
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разглеждане на докладите на 22.03.2011 г. На проведеното открито заседание  са 

обсъдени с представители на „Черноморска Технологична Компания” АД доклад с вх. 

№ Е-Дк-93/25.02.2011г. и доклад с вх. № Е-Дк-92/25.02.2011г. по подадените от 

дружеството заявления. Представителите на дружеството завявяват, че приемат 

отразените в доклада образуван по заявление за изменение/допълнение на лицензии 

№Л-131-08/10.02.2004 г. и №Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” за обособена територията Мизия, като територията на 

Община Бяла Слатина се присъедини към обособена територията Мизия факти и 

обстоятелства. Представителите на дружеството посочват, че консумацията на 

природен газ от промишлените потребители е намалена  50% спрямо очакваната през 

2009г.  и поддържането на завишено ниво на инвестициите не е ефективно. 

Инвестициите са намалени в частта изграждане на газопроводни отклонения високо 

налягане, но дружеството ще продължи   изграждането на системи за снабдяване с 

компресиран природен газ.  На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 3 от Устройствения 

правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, ДКЕВР е взела решение, с което е 

насрочила закрито заседание на 28.03.2011 г. за вземане на решение относно 

изменение/допълнение на лицензии на „Черноморска Технологична Компания” АД за 

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

газ от краен снабдител” за обособена територия „Мизия” чрез присъединяване на 

община Бяла Слатина към тази територия. Със същото решение ДКЕВР е насрочила 

закрито заседание на 28.03.2011 г. за приемане на проект на решение за утвърждаване 

на цени на „Черноморска Технологична Компания” АД за дейностите „разпределение 

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

присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия Мизия с 

включена територия на община Бяла Слатина . 

На проведеното закрито заседание на ДКЕВР на 28.03.2011 г. с протоколно 

решение №45/28.03.2011 г. по т. 5 от дневния ред, на основание чл. 32, ал. 5, т.2 от УП, 

Комисията връща преписката за допълнително проучване с конкретни указания за 

бизнес план за обособена територия „Мизия”. С  решение по т.6 от дневния ред от 

Протокол  №45/28.03.2011 г., на основание чл. 32, ал. 5, т.2 от УП, Комисията спира  

административното производство за утвърждаване на цени за  дейностите 

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

цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия 

„Мизия” с включена територия на община Бяла Слатина до одобряване на бизнес план 

за територията на „Мизия”. 

В изпълнение на указанията на комисията с писмо изх. №Е-ЗЛР-И-75/31.03.2011 

г.  от „ЧТК” АД е поискано да представи актуализиран бизнес план за периода 2008 - 

2017 г., в частта 2011 - 2017 г., изготвен при запазени всички стойности на територията 

на регион Мизия, с добавени стойности за община Бяла Слатина. С писмо вх. №Е-ЗЛР-

И-75/12.04.2011 г. на „ЧТК” АД е представен актуализиран бизнес план за газификация 

на газоразпределителен регион Мизия с включена територия на община Бяла Слатина 

за периода 2008 - 2017 г. 

С писмо вх. Е-15-24-40/03.06.2011 г. „Черноморска Технологична Компания” АД 

оттегли подаденото заявление за утвърждаване на цени. В писмото дружеството 

заявява, че при одобряване от ДКЕВР на актуализиран бизнес план за територията на 

обособена територия Мизия с включена територия на община Бяла Слатина, 

„Черноморска Технологична Компания” АД ще ползва действащите към момента и 

утвърдени с решение № Ц-08/01.04.2009 г. на ДКЕВР цени. 

Заявената процедура за изменение/допълнение на издадените на „Черноморска 

технологична компания” АД лицензии за дейността „разпределение на природен газ” и 
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за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територията 

Мизия е на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 43, ал. 10 от Закона за енергетиката като 

намира приложение и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

При проверка на заявлението с изискванията на чл. 4 от НЛДЕ, е установено 

несъответствие и с писмо изх. №Е-ЗЛР-И-75/07.01.2011 г. ДКЕВР е изискала от 

дружеството допълнителни данни по постъпилото заявление. С писмо вх. №Е-ЗЛР-И-

75/19.01.2011 г. „ЧТК” АД е представило в ДКЕВР изисканите данни, след което 

комисията разгледа преписката за установяване на съответствие със законовите 

изисквания за изменение/допълнение на лицензии №Л-131-08/10.02.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ” и №Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител”. 

По силата на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензията може да бъде изменена и/или 

допълнена с решение на комисията по искане на лицензианта. 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. 

Основанието и мотивите на искането за изменение и/или допълнение на 

лицензията се съдържат в самото заявление на „ЧТК” АД и това са:  

 Решение на № 335/03.05.2005 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 41/13.05.2005 г.) 

за изменение и допълнение на „Описа на новите обособени територии за 

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

лицензия”, като община Бяла Слатина не е включена в нито една от новите 

обособени територии в Описа;  

 „ЧТК” АД, заявява инвестиционен интерес за територията на община Бяла 

Слатина, за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на основание чл. 43, 

ал. 10 и ал. 11 от ЗЕ; 

 територията на община Бяла Слатина, граничи с територията на лицензираната 

обособена територия „Мизия”, за която вече са издадени лицензии №Л-131-

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

12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”; 

 присъединяването на община Бяла Слатина към обособена територия „Мизия”, 

ще допринесе за развитие на инфраструктурния проект за газификация на 

общината, като по този начин всички потребители на територията ще могат да 

ползват природен газ; 

 има заявен интерес от кмета на община Бяла Слатина и Решение 681/28.09.2010 

г. на Общинския съвет за присъединяване на територията на община Бяла 

Слатина към обособена територия „Мизия”. 

Съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ), в производството за изменяне и/или допълване на лицензия се прилагат 

съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на заявленията за 

издаване на лицензия. 

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.  
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В конкретния случай, на територията на община Бяла Слатина ще се извърши 

строителство на нов обект, който след изграждането, ще се присъедини към вече 

изградената ГРМ на обособена територия Мизия, 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 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 „Черноморска технологична 

компания” АД е представило Удостоверение с изх. №20101125095812/25.11.2010 г. 

издадено от Агенцията по вписванията, към Министерството на правосъдието, гр. 

Варна, с което удостоверява, вписани обстоятелства и обявени актове в търговския 

регистър по партидата си към 25.11.2010 г. Заявителят е регистриран като акционерно 

дружество със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, област Варна; община 

Варна, район Одесос, ул. „Цар Симеон І” № 25, и е с единен идентификационен код 

ЕИК 813101815. Дружеството се представлява от Масимо Бонато - Италия. 

„Черноморска технологична компания” АД е поискало изменение на издадената 

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

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

снабдител” за обособена територията Мизия. Дружеството ще продължи да 

осъществява дейностите по издадените лицензии описани по–горе, но територията на 

Община Бяла Слатина, която е извън определените в чл.4, ал.2, т.6 от ЗЕ и утвърден от 

Министерски съвет опис ще се присъедини, към обособена територия за разпределение 

на природен газ „Мизия”, 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 община Бяла Слатина ще започне през 2011 г. и ще 

приключи през 2014 г. От представения петгодишен бизнес плана е видно, че ще се 

изградят газопроводи с обща дължина 24 740 м. и принадлежащите съоръжения на обща 

стойност 3 360 хил. лв. 

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). „Черноморска технологична компания” АД е 

представило подробна карта на заявената за изменение територия на обособена 

територия „Мизия”. 

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

притежаваните от „ЧТК” АД лицензии за други дейности по ЗЕ, както следва: 

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

газ” и лицензия №Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител” за обособена територия „Мизия”; 

 Лицензия №Л-132-08/26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен 

газ” и лицензия №Л-132-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен 
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газ от краен снабдител” за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич 

и Тервел; 

 Лицензия №Л-158-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен 

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

газ от краен снабдител” за територията на община Търговище; 

 Лицензия №Л-332-08/12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен 

газ” и лицензия №Л-332-12/12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря; 

 Лицензия №Л-333-08/12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен 

газ” и лицензия №Л-333-12/12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител” за територията на община Сопот. 

Към заявлението на основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ „Черноморска 

технологична компания” АД е представило копие от удостоверението за данъчна 

регистрация на заявителя от 07.03.1994 г. издадено от Министерство на финансите – 

Главно управление на данъчната администрация и копие от регистрация по БУЛСТАТ 

издадена на 16.11.2006 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: „Черноморска технологична компания” АД не е в 

производство по несъстоятелност; на „Черноморска технологична компания” АД не е 

отнемана лицензията за разпределение на природен газ, обществено снабдяване с 

природен газ или снабдяване с природен газ от краен снабдител; на „Черноморска 

технологична компания” АД не 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 „Черноморска технологична компания” АД за 

последните три години, придружени с одиторски доклади и данни за източниците за 

финансиране на инвестиционния проект и бизнес план за газификация на 

газоразпределителен регион Мизия с включена Община Бяла Слатина. 

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

за процентното участие на акционерите на „Черноморска технологична компания” АД 

и копие от Устав на „Черноморска технологична компания” АД доказващ тези данни. 

Дружеството е с общ капитал в размер на 15 905 235 лева, разпределен в 15 905 235 

поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Акционерите в дружеството са 

общо осем на брой като дяловете се разпределят по следния начин: С най голям дял от 

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

Мултисервидзи”, а другите седем акционери притежават останалата част.  

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

за опита на „Черноморска технологична компания” АД и нейния основен акционер при 

извършването на подобна дейност.  

Заявителят „ЧТК” АД е представил копие от Решение № 681 по Протокол № 50/ 

28.09.2010 г. от заседание на Общински съвет- Бяла Слатина, като на основание чл. 17, 

ал.1, т.2, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5, ал.4 от ПОДОСНКВОА е взето решение за даване на 

съгласие „ЧТК” АД да бъде заявено искане пред ДКЕВР за присъединяване на 

територията на Община Бяла Слатина към обособена територия за разпределение на 

природен газ „Мизия”. Представено е Становище – съгласие, с което Община Бяла 

Слатина в лицето на кмета на общината дава своето съгласие и подкрепя искането на 

„Черноморска технологична компания” АД, гр. Варна да изпълни проект за 

газификация на Община Бяла Слатина, като я присъедини към територията на 

обособена територия „Мизия”. Представен е протокол № 19/16.11.2010 г. от заседание 
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на Съвета на директорите на „Черноморска технологична компания” АД, с което дава 

съгласие да бъде подадено заявление до ДКЕВР за изменение/допълнение на 

издадените лицензии за газоразпределителен регион Мизия като обхватът на региона 

бъде разширен с община Бяла Слатина; приема изготвените проекти на общи условия 

за продажба на природен газ за територията на газоразпределителен регион Мизия; 

приема изготвените проекти на правила за работа с потребителите за територията на 

газоразпределителен регион Мизия. Приложено е копие от писмо с вх. № Е-07-00-

90/27.12.2010 г. от Кмета на община Бяла Слатина до ДКЕВР, което съдържа 

информация относно инвестиционния проект за газификация на Община Бяла Слатина 

и възможността на фаза съгласуване на идейния проект общината да заяви изменение 

на конкретни трасета и етапност на присъединяване на отделни общински потребители. 

В направения правен анализ се установи, че проектирането и изграждането на новата 

газоразпределителна мрежа на територията на община Бяла Слатина ще бъде 

съобразено с нормативните изисквания на ЗЕ, Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона 

за опазване на земеделските земи, Закона за горите, Закона за опазване на околната 

срада, правилниците за тяхното прилагане и наредбите към тях, както и  специалните 

подзаконови нормативни актове. Изграждането на ГРМ ще бъде съобразено с 

особените изисквания за националната сигурност и обществения ред.  

Към подаденото заявление са приложени документите по чл. 19, ал. 4, т. 8, т. 9, 

т. 12, т. 13, т. 14 и т. 15 от НЛДЕ. 

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

лицензиране на дейностите в енергетиката се установи, че за територията на община 

Бяла Слатина 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”. 

Следователно, имайки предвид, че територията на община Бяла Слатина е извън 

териториите на посочените в описа по чл.4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, както и липсата на 

подадено в Комисията друго заявление за издаване на лицензия за дейността 

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

снабдител” за същата територия, то искането на „Черноморска технологична компания” 

АД за изменение/допълнение на издадените лицензии  № Л-131-08/10.02.2004 г. за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-131-12/27.04.2009 г. 

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

обособена територия „Мизия”, като териториалния обхват на лицензиите бъде 

разширен с община Бяла Слатина е допустимо.  

Съгласно чл. 13, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ, „Черноморска технологична компания” АД 

е представило към заявлението Правила за работа с потребителите за дейността 

„разпределение на природен газ” и Правила за работа с потребителите за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Представените приложения отговарят 

на изискването на чл. 15 от НЛДЕ като съдържа процедурите за работа с 

потребителите, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадени жалби, сигнали и предложения. При присъединяването на нова територия към 

територия, за която вече е издадена лицензия, утвърдените Правила за работа с 

потребителите се отнасят и ще действат и за потребителите на ново присъединената 

територия. Следователно не се налага необходимостта ДКЕВР да одобрява нови 

Правила за работа с потребителите. 

 В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 3 от НЛДЕ „Черноморска 

технологична компания” АД е представило към заявлението Проект на общи условия 

на договорите за доставка на природен газ за битови нужди и Проект на общи условия 
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на договорите за доставка на природен газ за стопански нужди. При присъединяването 

на нова територия към територия, за която вече е издадена лицензия, утвърдените общи 

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

се отнасят и ще действат и за потребителите на ново присъединената територия. 

Следователно не се налага необходимостта ДКЕВР да одобрява нови общи условия на 

договорите. 

Във връзка с чл. 16 от НЛДЕ „Черноморска Технологична Компания” АД е 

подало заявление с вх. № Е-15-24-40/21.12.2010 г. за утвърждаване на цени за 

разпределение, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване за 

територията на регион „Мизия” и община Бяла Слатина.  

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. 

С оглед на гореизложеното и след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за случая, след като Комисията е обсъдила искането на Община Бяла Слатина 

за присъединяване на нейната територия към обособена територия за разпределение на 

природен газ „Мизия” в съвкупност с другите документи по преписката се констатира, 

че не са налице правни пречки и ДКЕВР може да вземе решение по заявлението за 

изменение на лицензия, с което да измени лицензията, като се присъедини територията 

на общината Бяла Слатина, която е извън определените в чл.4, ал.2, т.6 от ЗЕ, към 

обособената територия за разпределение на природен газ „Мизия” на основание чл. 43, 

ал.10 от ЗЕ. 

„ЧТК” АД работи от 16 години в областта на изграждане на 

газоразпределителни мрежи, разпределение и снабдяване с природен газ от краен 

снабдител на потребители. 

„ЧТК” АД е част от групата на AMGA-Италия. „AMGA Азиенда Мултисервизи” 

S.p.A – Италия е основен акционер, който притежава 99,75% от акциите на дружеството 

и е инвеститор с над 110 годишен опит в разпределението и снабдяването с природен 

газ в Италия. Към настоящият момент работи на територията на 92 общини, 

включително и в България и Хърватска. AMGA e сертифицирана по ISO 9001 и ISO 

14001. 

Към настоящият момент „ЧТК” АД работи на териториите на обособени 

територии Добруджа и Мизия, и общините Търговище, Хисаря и Сопот. 

Дейността на компанията на тези територии се изразява в реализация на редица 

проекти за газификация, които включват извършване на маркетингови и технико-

икономически проучвания, работното проектиране, подготовката на обектите за 

строителство, изграждане на газоразпределителни мрежи и отклонения от 

газопреносната мрежа, въвеждането им в експлоатация и като краен резултат – 

продажба на природен газ. 

„ЧТК” АД има изградени газопроводи с обща дължина 365 000 метра. Общият 

брой инвестиции, реализирани от „ЧТК” АД до момента възлизат на над 52 000 000 лв. 

Стратегията на „ЧТК” АД е да осигури достъп до природен газ на повече 

потребители от всички сектори- промишлен, търговски, обществено-административен 

и битов. За тази цел компанията работи в следните насоки: 
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 планиране и реализация на бизнес цикъла: маркетинг-проектиране-

строителство-експлоатация на изградените мрежи и съоръжения - работа с 

клиенти и продажби на природен газ; 

 ефективно управление на финансовите ресурси; 

 партньорство с общините; 

 внедряване и използване на съвременни енергоспестяващи технологии; 

 програми за работа с клиентите, съобразени с техните потребителски 

възможности. 

 

„ЧТК” АД притежава две дъщерни компании – „Черноморска Газова Компания” 

ЕООД и „Черноморска Компания за Компресиран газ” ЕООД. 

„Черноморска Газова Компания” ЕООД извършва проектирането на ГРМ от 

точката на присъединяване към преносната мрежа до оградата на всеки промишлен, 

обществено-административен и битов потребител. Проектирането на газопроводите на 

територията на потребителите и преустройството на горивните им уредби се извършва 

от самите потребители със собствени средства. 

Строителството на ГРМ се извършва чрез възлагане от „ЧТК” АД на 

подизпълнители чрез конкурси. „ЧТК” АД работи с доказани в бранша изявени 

строителни компании, притежаващи необходимият опит, възможности, квалифицирани 

специалисти и ценз за качествено и в срок изпълнение на необходимите строителни 

дейности по изграждането на разпределителни газопроводи. 

Дългогодишни основни партньори на „ЧТК” АД в строителните дейности са 

„ТАСИ” ООД, „ИНЖСТРОЙ” ЕООД гр. Плевен, „ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ” ООД гр. 

Севлиево, „ПАМУКОВ” ЕООД. Всички фирми имат издадени Удостоверения от 

Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от трета група – 

строежи от енергийната инфраструктура - строежи от първа до трета категория. Един 

от основните партньори на „ЧТК”АД при изграждането на газоразпределителните 

мрежи е фирма „ТАСИ” ООД, която разполага с необходимите специалисти, 

оборудване и организация, необходими за извършването на дейностите по 

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

9001:2000. Друг партньор на „ЧТК” АД при изграждането на газоразпределителните 

мрежи е фирма „ИНЖСТРОЙ” ЕООД, гр. Плевен, която разполага със собствена 

сервизно-ремонтна база с цел техническо поддържане и обслужване на 

специализираната пътно-строителна техника и автотранспорт. „ИНЖСТРОЙ” ЕООД е 

сертифицирана по ISO 9001:2000. Партньор на „ЧТК” АД е и фирма „ПАМУКОВ” 

ЕООД, която е с основен предмет на дейност: изграждане на промишлени и битови 

газови инсталации, стоманени и HDPE газопроводи. „ПАМУКОВ” ЕООД разполага с 

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

гаранционен и извънгаранционен сервиз на газови уреди, съоръжения и инсталации. 

Оперирането, управлението, поддържането и експлоатацията на ГРМ се 

осъществява от „ЧТК” АД. 

Представени са данни за органите на управление на дружеството. Органи на 

дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Общото 

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

директорите възлага управлението на дружеството на изпълнителен директор, който 

ръководи четири дирекции: „Финанси”, „Строителство и експлоатация”, „Маркетинг и 

продажби” и „Административно-счетоводна”. 

Структурата на „ЧТК” АД включва централен офис в гр. Варна и локални офиси 

в градовете Добрич, Търговище, Шумен, Провадия, Белослав и Луковит. В обособена 
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територия Мизия офисите са в Плевен и Луковит, като се предвижда в края на периода 

на бизнес плана да станат общо 6. 

Числеността на персонала, зает в с упражняване на лицензионната дейност на 

обособена територия Мизия е 7 души за 2009 г., като се предвижда постепенно да 

достигне 22 души. За община Бяла Слатина се предвижда да се разкрият 3 работни 

места. 

Всички служители, заети с упражняване на лицензионната дейност на обособена 

територия Мизия са с висше икономическо и техническо образование. Това са основно 

икономисти, заети в маркетинговия отдел на компанията, както и счетоводители и 

административен персонал. Друга част от персонала са инженери, осигуряващи 

техническата поддръжка на газоразпределителната мрежа, нормалното и безопасното и 

функциониране. Всички служители на компанията са подбрани след обстойно 

проучване, тестове и интервюта, а след назначаването си на работа са преминали 

специализирани курсове и обучение. 

Територията, заявена за присъединяване към обособена територия Мизия е 

територията на община Бяла Слатина. 

Община Бяла Слатина е част от област Враца, като граничи с общините Оряхово 

и Мизия на Север, Хайредин, Борован и Враца на Запад, Мездра и Роман на Юг, както 

и Червен бряг и Кнежа на Изток. Територията на общината възлиза на 82,38 км², със 

средна надморска височина 99 м. Освен град Бяла Слатина в състава на общината се 

включват селата Алтимир, Буковец, Бърдарски Геран, Бъркачево, Враняк, Габаре, 

Галиче, Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава и Търнак. 

Релефът на общината е разнообразен – равнинен и полупланински. 

Промишленото производство в община Бяла Слатина е представено от 

машиностроителни предприятия, предприятия от хранително-вкусовата, 

фармацевтична, шивашката и текстилната промишленост. 

Представена е специализирана план схема на етапите на изграждане на 

газоразпределителната мрежа в гр. Бяла Слатина в М 1:3 000, на която са нанесени 

промишлените и обществено-административните потребители. Приложена е и линейна 

схема по диаметри на ГРМ на гр. Бяла Слатина в М 1:3 000. 

Приложена е карта на територията на заявената за изменение лицензия на 

обособена територия Мизия в М 1:200 000 на която е нанесен преминаващия в близост 

преносен газопровод и отклоненията от преносния газопровод до общините. 

Приложени са линейни схеми на изградените от „ЧТК” АД газоразпределителни 

мрежи на гр. Плевен и Луковит, специализирани план схеми на етапите на изграждане 

на ГРМ и линейни схеми по диаметри на ГРМ на гр. Летница, Червен бряг, гр. Дряново, 

гр. Долна Митрополия, гр. Пордим, гр. Сухиндол, гр. Ябланица и гр. Угърчин. 

През 2004 г. „ЧТК” АД печели конкурс за газификация на територията на 

газоразпределителен регион Мизия и с решение №ТПр-9/10.02.2004 г. на ДКЕВР са 

издадени лицензии №Л-131-08/10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен 

газ” и №Л-131-12/10.02.2004 г. за дейността „обществено снабдяване с природен газ” за 

срок от 35 години. С решение №И1-Л-131/27.04.2009 г. на ДКЕВР е прекратена 

лицензия №Л-131-12/10.02.2004 г. и е издадена лицензия №Л-131-12/27.04.2009 г. за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на обособена територия 

„Мизия” със същия краен срок. 

Дружеството стартира газификацията на региона през 2004 г. в община Плевен и 

през 2005 г. в община Луковит. През 2008 г. стартира изграждането на 

газоразпределителната мрежа в общините Летница и Червен бряг. До момента на 

територията на регион Мизия са изградени над 84 000 м., а направените инвестиции са 

над 15 000 000 лв. Като данните за отделните общини са следните: 
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Община Плевен 

 Инвестиции – над 11 000 000 лв.; 

 Изградени газопроводи – над 58 000 м.; 

Газифицирани потребители: 

 Промишлени – 31; 

 Обществено-административни – 70; 

 Битови – 855; 

Община Луковит 

 Инвестиции – над 2 600 000 лв.; 

 Изградени газопроводи – над 20 200 м.; 

Газифицирани потребители: 

 Промишлени – 8; 

 Обществено-административни – 33; 

 Битови – 144 

Община Летница 

 Инвестиции – над 1 000 000 лв. 

 Изградени газопроводи и газопроводи в процес на изграждане – над 5 500 

м. 

Потребители, сключили договор за присъединяване: 

 Обществено-административни – 7; 

 Битови – 18; 

Община Червен бряг 

 инвестиции – над 500 000 лв.; 

 Изградени газопроводи и газопроводи в процес на изграждане– над 3 100 

м.; 

Потребители, сключили договор за присъединяване: 

 Промишлени – 1; 

 Обществено-административни – 6. 

 

Изграждането на ГРМ в община Бяла Слатина ще започне през 2011 г. и за 

периода на бизнес плана ще се изградят газопроводи с обща дължина 42 660 м. и 

принадлежащите съоръжения на обща стойност 5 692 хил. лв. 

 
Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой 

съоръжения за община Бяла Слатина са :: 
 

Параметри Мярка 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо: 

Дължина на ГРМ, в 

т.ч. 
м. 0 6 184 6 249 6 043 6 264 3 704 10 040 4 176 42 660 

Линейна част: м.   5 764 5 679 5 311 5 360 2 760 9 180 3 340 37 394 

Отклонения: м. 0 420 570 732 904 944 860 836 5 266 

Промишлени м.   100 180 140 140 0 0 0 560 

ОА и Т м.   224 238 364 420 392 224 168 2 030 

Битови м.   96 152 228 344 552 636 668 2 676 

Общ брой 

съоръжения, в т.ч. 
бр. 0 47 64 90 123 166 177 179 846 

Системни 

съоръжения 
бр.   2 0 0 0 0 2 0 4 

Промишлени бр.   5 9 7 7 0 0 0 28 

ОА и Т бр.   16 17 26 30 28 16 12 145 

Битови бр.   24 38 57 86 138 159 167 669 
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Разпределението на стойността на инвестициите по години за община Бяла 

Слатина е : 

 

Параметри Мярка 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо: 

Инвестиции в ГРМ, в т.ч. хил. лв. 0 781 657 741 620 294 1 190 332 4 615 

Линейна част: хил. лв.   749 614 686 551 222 1 125 269 4 216 

Отклонения: хил. лв. 0 32 43 55 69 72 65 63 399 

Промишлени хил. лв.   8 14 11 11 0 0 0 44 

ОА и Т хил. лв.   17 18 27 32 30 17 13 154 

Битови хил. лв.   7 11 17 26 42 48 50 201 

Инвестиции в съоръжения, в 

т.ч. 
хил. лв. 0 269 81 97 114 97 345 74 1 077 

Системни съоръжения хил. лв.   210 0 0 0 0 265   475 

Промишлени хил. лв.   20 36 28 28 0 0 0 112 

ОА и Т хил. лв.   32 34 52 60 56 32 24 290 

Битови хил. лв.   7 11 17 26 41 48 50 200 

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: хил. лв. 0 1 050 738 838 734 391 1 535 406 5 692 

 

В края на периода очакваната годишна консумация на природен газ за 

територията на община Бяла Слатина достига 4 523 хнм³, реализирана от 842 бр. 

потребители. Общата консумация за периода на бизнес плана се предвижда да е 

20 762 хнм³. 

Прогнозната консумация на природен газ и броя на потенциалните потребители 

по групи в община Бяла Слатина са: 

Групи потребители  Мярка 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо: 

Консумация хнм.
3
/г. 0 320 1 481 2 783 3 425 3 976 4 254 4 523 20 762 

Промишлени хнм.
3
/г.   58 745 1 783 2 107 2 287 2 287 2 287 11 554 

ОА и Търговски хнм.
3
/г.   226 643 822 1 010 1 174 1 214 1 233 6 322 

Битови хнм.
3
/г.   36 93 178 308 515 753 1 003 2 886 

Потребители  

с натрупване 
брой 0 45 109 199 322 488 663 842 842 

Промишлени брой   5 14 21 28 28 28 28 28 

ОА и Търговски брой   16 33 59 89 117 133 145 145 

Битови брой   24 62 119 205 343 502 669 669 

 

Представена е декларация по чл. 19, ал. 4, т. 13 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката от Масимо Бонати, в качеството му на Изпълнителен 

директор на „ЧТК” АД, че енергийния проект „Газификация на община Бяла Слатина” 

не засяга елементи на Националната екологична мрежа, не навлиза в защитените 

територии съгласно Закона за защитените територии, не нарушава изискванията на 

Закона за биологичното разнообразие, не се намира в близост до защитените зони по 

Директивата за хабитатите и са изпълнени изискванията на нормативната уредба по 

околната среда и водите относно опазване на околната среда. 

Представено е писмо от заявителя до РИОСВ – гр. Враца с искане да се прецени 

необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда при 

изграждането на газоразпределителна мрежа и площадка за декомпенсиране на 

природен газ на територията на гр. Бяла Слатина. Приложени са необходимите 

документи за извършване на такава оценка. 
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Информационната обезпеченост на газоразпределителната мрежа се осигурява 

от Общата информационна система (ОИС) на „ЧТК” АД. Тя е проектирана като 

средство за подобряване обслужването на газоразпределителната мрежа и нейните 

клиенти. Информационната система е насочена към изпълнение на следните основни 

задачи: осигуряване надеждност и безопасност за газоразпределителната мрежа /ГРМ/; 

обезпечаване на устойчива работа в нормални и аварийни ситуации; съгласуване с 

изискванията на ДКЕВР за информационно осигуряване на ГРМ. Центърът за 

обработка на информацията е мястото, където се доставят и обработват данните за 

газоразпределителната мрежа. Той е единен за „ЧТК” АД и е разположен в 

помещенията на управлението на дружеството в гр. Варна. Обработваната в центъра 

информация е достъпна за регионалните звена на компанията в зависимост от техните 

производствени нужди. Към центъра за обработка на информацията функционира 

група на дежурни диспечери. Групата поддържа непрекъснато дежурство в 

съответствие с Наредбата за дейността на операторите на газопреносната и 

газоразпределителната мрежа.  

Система за диспечерски контрол и обработка на данни: 

Първичната обработка на данните се извършва от автоматизирани електронни 

устройства с интерфейс клас SCADA. Основните задачи на системата за диспечерски 

контрол и обработка са следните: събиране, първична обработка и съхранение на данни 

за състоянието на обектите; управление и регистрация на сигнали за отклонение от 

зададените параметри; съхраняване на данни с възможност за последваща обработка на 

информацията; средства за обработка на първична информация; средства за 

визуализация на информация във вид на графики, хистограми и др.; интерфейс за ръчно 

управление на технологични процеси; автоматизирана обработка и управление на 

обекти и експорт на данни към СУБД чрез ODBC/SQL интерфейс. Системата за 

диспечерски контрол и обработка на данни работи в „реално време” и представя 

възможност за дублиране на критични процеси. 

Важен елемент от ОИС е Географската информационна система (ГИС). 

Използването на ГИС предлага бърза рекция при решаване на задачи от различни 

области на компанията. Намалява излишъка на данни и позволява бързото намиране на 

аналитични решения при управлението на структурата. ГИС съществено намалява 

времето за реакция при аварийни ситуации. Закупените продукти отговорят на 

международния стандарт за качество ISO 9001:2000. 

Управлението на продажбите на природен газ на клиенти на „ЧТК” АД е 

базирано на софтуерен продукт GIADA
AGE 

на италианската компания UTILIA АД. 

Софтуерът е адаптиран към българското търговско законодателство по поръчка и за 

нуждите на „ЧТК” АД. Гише On Line включва основния модул на GIADA
AGE 

Продажба, 

като го допълва с необходимите функции, позволяващи на крайните клиенти на „ЧТК” 

АД директен достъп до данните, отнасящи се за тях. 

   „ЧТК” АД се стреми непрекъснатото подобряване на качеството на доставките 

на природен газ към потребителите с цел безопасно и надеждно разпределение на 

природен газ чрез постоянен контрол на оборудването и системите за защита, 

профилактични прегледи съгласно действащи инструкции, обучение и инструктаж на 

персонала, назначен в дружеството, повишаване на квалификацията му. Основните 

цели на „ЧТК” АД по отношение подобряване качеството на доставките на прероден 

газ включват: безопасност, сигурност и надеждност при доставката на природен газ до 

крайните потребители; опазване на околната среда; опазване на живота, здравето и 

собствеността на абонатите. 
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Подробно са представени от „ЧТК” АД: Показателите за качеството на доставката 

на природен газ; Дейностите за контрол на качеството на услугите;Действията за 

постигане на целите в плана за качеството. 

         Предвид изложеното, Комисията счита, че използването на натрупания опит на 

„Черноморска технологична компания” АД дава възможност за качествено 

проектиране, строителство и експлоатация на газоразпределителната мрежа и 

съоръжения на територията на обособена територия Мизия и община Бяла Слатина. 

 

С решение №БП-001/04.03.2009 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „ЧТК” АД 

за обособена територия Мизия за периода 2008 -2017 г. 

След анализ на представените отчетни данни за 2008 -2010 г. от дружеството и 

прогнозните данни за изминалите три години от приетия бизнес план за периода 2008 -

2017 г. се установи следното: 

Сравнение на данните за инвестициите и изградената ГРМ за първите 3 години от 

приетия бизнес план и отчетните данни за същия период са посочени в долната 

таблица: 

 

Параметър Мярка 2008 г. Отчет Изпълнение 2009 г. Отчет  Изпълнение 2010 г. Отчет Изпълнение 

Инвестиции хил.лв. 1 270 1 807 142% 5 507 1 859 34% 6 678 894 13% 

Изградена ГРМ м. 12 285 15 005 122% 43 282 11 853 27% 56 216 3 459 6% 

 

При сравнение на отчетните с прогнозните данни за инвестициите за първите три 

години от приетия бизнес план изпълнението е следното: 2008 г. – 142%, 2009 г. – 34% 

и 2010 г. – 13%. 

При сравнение на отчетните с прогнозните данни за изграждане на 

газоразпределителна мрежа за първите три години от приетия бизнес план 

изпълнението е следното: 2008 г. – 122%, 2009 г. – 27% и 2010 г. – 6%. 

 

Сравнение на данните за броя прогнозни потребители за първите три години от 

приетия бизнес план и отчетните данни за същия период е:  

 

Параметър Мярка 2008 г. Отчет Изпълнение 2009 г. Отчет Изпълнение 2010 г. Отчет Изпълнение 

Промишлени бр. 36 37 103% 82 41 50% 123 40 33% 

ОА и Т бр. 75 83 111% 174 114 66% 265 108 41% 

Битови бр. 816 688 84% 1 796 916 51% 3 193 1 035 32% 

 

Сравнение на данните за прогнозната консумация за първите три години от 

приетия бизнес план и отчетните данни за същия период е : 

 

Параметър Мярка 2008 г. Отчет Изпълнение 2009 г. Отчет Изпълнение 2010 г. Отчет Изпълнение 

Промишлени хнм.3/г. 15 556 15 059 97% 24 551 10 102 41% 34 856 11111 32% 

ОА и Т хнм.3/г. 1 483 1 546 104% 3 774 1 683 45% 7 244 1 914 26% 

Битови хнм.3/г. 1 061 524 49% 2 335 875 37% 4 151 1 059 26% 

 

Бизнес плана е актуализиран с включване на територията на община Бяла 

Слатина към газоразпределителен регион Мизия, като начало на газификацията на 

общината е предвидена през 2011 г. 
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Бизнес планът на „Черноморска технологична компания” АД е съставен в 

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

дейностите в енергетиката. 

Въз основа на предоставената информация комисията 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 2008 -2017 година. 

Разработването на производствената програма за териториите на обособена 

територия Мизия е предшествано от обстойно енергийно и маркетингово проучване за 

установяване на прогнозния потенциал на потреблението на природен газ по групи 

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

ефективно гориво. Представители на компанията са посетили всички негазифицирани 

общински центрове на територията на региона. На среща с представители на общините 

са изложени намеренията на дружеството за етапността и способа на захранване с 

природен газ. В разговори с техническите служби на общините са уточнени броя, 

местоположението и техническите характеристики на всички стопански (промишлени и 

обществено-административни) потребители в общинските центрове и всички населени 

места на територията на съответните общини. Проучени са параметрите на 

преобладаващото жилищно застрояване за общинските центрове. Обсъдени са въпроси, 

свързани с изграждането на съответните газоразпределителни мрежи (разположение на 

ГРМ, приоритети при развитие на мрежите, захранване на потенциалните консуматори 

и др.). Други използвани източници на информация са службите по кадастъра и 

поземлените комисии към общините. 

За вече газифицираните общини е получена подробна информация от 

регионалните офиси относно параметрите на консумацията и местоположението на 

потенциалните бъдещи клиенти на компанията. 

На базата на информацията, получена от гореизброените източници е уточнен 

окончателния списък на всички потенциални стопански (промишлени, обществено-

административни и търговски) потребители на природен газ на територията на региона. 

Потенциалните потребители са посетени от представители на “ЧТК” АД и от 

ангажирани за проучването местни специалисти. За всеки потребител са уточнени 

количеството и видът на горивата, използвани през последните години, мощността и 

максималният часов разход на съществуващите енергийни системи, и виждането на 

ръководствата за перспективата за преминаване към природен газ. На базата на тази 

информация са определени максималният часов разход и годишната консумация на 

природен газ за всеки стопански потребител. При определянето на прогнозните 

параметри е взето предвид развитието и икономическия потенциал на региона. 

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

природен газ. Извършен е анализ на съществуващото градоустройствено състояние и 

плановете за бъдещо градоустройствено развитие. Изграден е профил на потреблението 

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

особености на региона и състоянието на жилищния фонд. 

Допълнителна информация за нуждите на проучването е използвана от следните 

източници: предложение за газификация на обособена територия Мизия, изготвено във 

връзка с проведения конкурс за избор на инвеститор за територията на региона; 

анализи и прогнози за икономическо развитие на страната; национален и регионални 

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

отделните министерства; национална и регионална информация на Националния 

статистически институт; индустриални и отраслови прегледи и обзори; регионални 

стратегии и планове за икономическо развитие. 
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В бизнес плана е представена подробна информация за консумацията и броя на 

основните групи потребители по общински центрове. 

Дейността на „ЧТК” АД по отношение газификацията на промишлените 

предприятия се състои в изграждане на газоразпределителната мрежа до границите на 

самите предприятия, където се разполагат газорегулаторните и измервателните 

пунктове. Изграждането на газопровода от външната ограда до котелното помещение 

или друго място, където ще бъдат разположени топлоагрегатите, както и техническото 

им преустройство е задължение на потребителя. 

За групата на обществено-административните и търговски потребители 

природния газ е основно предназначен за отопление. В зависимост от съоръжеността на 

сградите и етажността им, тяхната газификация се осъществява по различни схеми. 

Външното им захранване до границата на собствеността е част от ГРМ и е задължение 

на „ЧТК” АД. Вътрешното преустройство и вътрешните инсталации са задължение на 

потребителите. 

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

да обезпечи технологично и финансово изграждането на територията на различни 

стопански обекти на когенериращи мощности за комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия. Мажоритарният собственик на дружеството АМГА 

Италия има опит в изграждането на такива инсталации и има възможност да изгражда 

когенериращи съоръжения. Към разработването и изпълнението на тази част от проекта 

ще се пристъпи след провеждане на преговори с потенциалните потребители от 

стопанския сектор и постигане на взаимоизгодни условия. Въвеждането на такива 

съвременни енергоспестяващи технологии ще доведе до понижаване на цената на 

топлинната енергия за потребителите и ще стимулира използването на природен газ. 

Потенциални потребители на природен газ в битовия сектор са: еднофамилни или 

многофамилни къщи със собствена централна отоплителна инсталация; жилищни 

сгради и къщи без изградена централна отоплителна инсталация.При жилищните 

сгради със собствено централно отопление външното захранване е част от ГРМ. 

Вътрешното преустройство се състои в замяна на отоплителните котли и изграждане на 

вътрешни инсталации. За стимулиране на преминаването към природен газ „ЧТК” АД 

предвижда да осигури пълно финансиране на изграждането на вътрешните инсталации 

и закупуване на уреди за битови потребители чрез изгодни дългосрочни лизингови 

схеми. 

 

В края на десетгодишния период очакваната годишна консумация на природен газ 

за територията на регион Мизия с включена община Бяла Слатина достига 80 024 хнм³, 

реализирана от 15 734 бр. потребители. Общата консумация за десетгодишния период 

на бизнес плана се предвижда да е 589 619 хнм³. 
 

Прогнозната консумация на природен газ и броя на потенциалните потребители 

по групи за периода на бизнес плана за обособена територия Мизия с включена община 

Бяла Слатина са : 

 

Групи потребители  Мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо: 

Консумация хнм.
3
/г. 18 100 30 660 46 251 53 329 61 947 70 108 74 096 76 652 78 452 80 024 589 619 

Промишлени хнм.
3
/г. 15 556 24 551 34 856 37 403 40 701 44 804 46 183 46 503 46 588 46 618 383 763 

ОА и Търговски хнм.
3
/г. 1 483 3 774 7 244 9 273 11 407 12 844 13 265 13 630 13 759 13 944 100 623 

Битови хнм.
3
/г. 1 061 2 335 4 151 6 653 9 839 12 460 14 648 16 519 18 105 19 462 105 233 
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Потребители с 

натрупване 
брой 927 2 052 3 581 5 655 8 188 10 270 12 004 13 466 14 692 15 734 15 734 

Промишлени брой 36 82 123 175 201 221 239 245 249 251 251 

ОА и Търговски брой 75 174 265 366 428 482 529 567 593 615 615 

Битови брой 816 1 796 3 193 5 114 7 559 9 567 11 236 12 654 13 850 14 868 14 868 

 

Представеният актуализиран бизнес план е разработен за периода 2008 - 2017 г. 

като включва, както разширяване и уплътняване на газоразпределителните мрежи във 

вече газифицираните общини, така и поетапна газификация на всички останали общини 

в състава на обособена територия Мизия. 

Разработена е схема за снабдяване със сгъстен природен газ на отдалечените от 

преносните газопроводи общини, като след натрупване на достатъчна консумация, 

поетапно ще се изградят необходимите отклонения от газопреносната мрежа и 

премине към конвенционален способ на захранване. 

Във връзка с анализа на негазифицираните към момента общини, тяхната 

отдалеченост от газопреносната мрежа, икономически потенциал и нагласа за 

преминаването към природен газ е избрана стратегия за газификация за периода 2008-

2017 г., както следва: 

● изграждане на отклонения от газопреносната мрежа и начало на изграждане на 

ГРМ за общинските центрове в относителна близост до газопреносната мрежа; 

● за останалите общински центрове се планира стартиране на газификацията чрез 

изграждане на ГРМ и снабдяване със сгъстен природен газ (СПГ), транспортиран 

с камиони от точки в близост до преносната мрежа. Впоследствие след натрупване 

на необходимия потенциал на потребление се планира изграждането на 

съответните отклонения и преминаване от снабдяване със СПГ към включване 

към конвенционален способ на захранване. 

Според „ЧТК” АД изграждането на тези скъпоструващи съоръжения на по-ранен етап, 

би довело до нарушаване на баланса на възвръщаемостта на инвестициите, което 

определя технико-икономическата нецелесъобразност от едновременното изграждане 

на газоразпределителните мрежи и отклоненията от газопреносната мрежа и води до 

избора на схема за снабдяване със СПГ за първия етап на газификация. 

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

основата на проведения анализ. По-важните от които са следните: 

 икономическото състояние на тези общини в близка и средносрочна 

перспектива; 

 отдалеченост на общинските центрове от националната газопреносна 

мрежа; 

 рискови фактори, свързани с недостатъчно обоснованите прогнози за 

консумацията на природен газ от различните групи потребители; 

 статута на поземления фонд, през който ще преминат отклоненията от 

газопреносната мрежа. 

 

Етапите на газификация на негазифицирани до момента общини от обособена 

територия Мизия са : 

Населено място 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Летница ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ 

Червен бряг СПГ СПГ СПГ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ 

Долна 

Митрополия 
 ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ 
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Сухиндол  СПГ СПГ СПГ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ 

Пордим   СПГ СПГ СПГ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ 

Угърчин   СПГ СПГ СПГ СПГ ГРМ ГРМ ГРМ 

Ябланица  СПГ СПГ СПГ СПГ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ 

Дряново СПГ СПГ СПГ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ ГРМ 

Бяла Слатина   СПГ СПГ СПГ СПГ СПГ ГРМ ГРМ 

 

По тази схема началото на изграждане на ГРМ и снабдяване със СПГ ще започне 

за общински центрове: Червен бряг и Дряново през 2009 г., Сухиндол и Ябланица през 

2010 г., Пордим, Угърчин и Бяла Слатина през 2011 г. 

Строителството на отклонения от преносната мрежа за съответните населени 

места и преминаване към конвенционален метод на снабдяване с природен газ е 

предвидено съответно за град Дряново - 2011 г., гр. Червен бряг - 2012 г., гр. Сухиндол 

- 2013 г., градовете Пордим и Ябланица - 2014 г., за гр. Угърчин - 2015 г., а за гр. Бяла 

Слатина през 2016 г. 

Генералната схема за газификация на негазифицираните към момента общини 

предвижда изграждането на: 

 Отклонения от националната газопреносна мрежа, средно налягане (10 – 

16 bar) и АГРС; 

 ГРМ и отклонения към потребителите (П, ОА и Т, Б); 

 Съоръжения към ГРМ; 

 Станции за компресиране и декомпресиране на сгъстен природен газ 

(СПГ); 

  Специализиран автотранспорт. 

 

Към настоящият момент на обособена територия Мизия има изградени 

отклонения от националната газопреносна мрежа и АГРС/ГРС към гр. Плевен, гр. 

Луковит и отклонение, захранващо циментов завод Титан на територията на община 

Ябланица. Съответните отклонения (с изключение на отклонението към завод Титан) са 

свързани с ГРМ на съответното населено място, като след редукция на налягането 

подават природен газ в нея. 

В приетия бизнес план 2008 – 2017 г. за обособена територия „Мизия” 

предвидените инвестиции са в размер на 43 769 хил. лв. 

В актуализирания бизнес план 2008 – 2017 г. за обособена територия „Мизия” с 

включена община Бяла Слатина предвидените инвестиции са в размер на 49 461 хил. лв. 

Разликата в инвестициите е в размер на 5 692 хил. лв. толкова, колкото са предвидените 

за община Бяла Слатина. 

 

За десетгодишния период на бизнес плана планираните инвестиции са на обща 

стойност 49 461 хил. лв. и включват изграждането на 456 898 м. газоразпределителни 

мрежи и прилежащи им съоръжения.  

 

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес 

плана за обособена територия Мизия с включена община Бяла Слатина е : 

 

Параметри 
Мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. ОБЩО: 

Линейна част: хил. лв. 1 069 4 259 5 662 6 204 6 684 5 331 4 391 3 427 2 654 1 519 41 202 

Съоръжения,  

без битови 
хил. лв. 55 955 597 1 021 284 254 213 123 340 58 3 898 

Съоръжения,  

битови 
хил. лв. 146 294 419 576 734 602 501 425 359 305 4 361 
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ОБЩО: хил. лв. 1 270 5 507 6 678 7 801 7 702 6 187 5 105 3 975 3 353 1 883 49 461 

 

Дължината на предвидените за изграждане газоразпределителни мрежи и брой 

съоръжения по години за периода на бизнес плана за обособена територия Мизия с 

включена община Бяла Слатина са : 

Параметри Мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо: 

Линейна част и 

отклонения: 
м. 12 285 43 282 56 216 64 827 73 555 61 129 54 912 43 325 28 341 19 026 456 898 

Общ брой 

съоръжения, в т.ч. 
бр. 503 1 125 1 529 2 074 2 533 2 082 1 734 1 462 1 226 1 042 15 310 

Промишлени  и ОА бр. 18 145 132 153 88 74 65 44 30 24 773 

Битови бр. 485 980 1 397 1 921 2 445 2 008 1 669 1 418 1 196 1 018 14 537 

 

Основно разходите за инвестиции са разходи за материали, за външни услуги в 

т.ч. разходи за проектиране, положен труд и внесени осигуровки върху 

възнагражденията на работниците, наети през периода на инвестицията. 

Разходите за материали включват състава си разходи за покупка на тръби, арматура, 

оборудване и др. 

Разходите за СМР – извършване на гамаконтрол, изпитания за якост и плътност, 

изкопи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж, транспорт и 

др. 

Други разходи – включват всички държавни и общински такси. 

 

Структурата на разходите за инвестиции е:  
 

Инвестиционни 

разходи 
Дял, % 

Проектиране 6,75 

Материали 36,42 

СМР 52,28 

Други разходи 4,55 

 

Освен инвестициите в газоразпределителните мрежи и съоръженията към тях, са 

предвидени и инвестиции в други дълготрайни активи (превозни средства, 

нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на 

лицензионните дейности. Предвидените инвестиции за други материални активи са 

прогнозирани така че да покрият изискванията на разрастващата се дейност 

(увеличаващи се дължини на ГРМ, брой клиенти, брой открити офиси и др. 

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. 

В ремонтната програма на „ЧТК” АД са включени следните дейности, 

извършвани от газоразпределителното предприятие: 

По отношение на газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на 

експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. 

на разстояние до 15 м. от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на 

строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни 

организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при 
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планови работи по разширение на газоразпределителната мрежа; текуща поддръжка на 

кранови възли (проверка на манипулиране); боядисване, противопожарни мерки около 

площадките, гърнета и др.; извършване на основни ремонти, в т.ч. на кранови възли; 

поддържане на аварийна готовност и авариен резерв на части, възли и детайли за 

съоръжения и КИП и А; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и 

обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; 

извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на 

утечки на природен газ; съставяне на досиета, картографичен материал (картни 

листове) и "База данни" за разпределителните газопроводи, крановите възли и 

отклоненията в мрежата. 

По отношение на системата за катодна защита: измерване на електрическите 

потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и мерки; 

поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително 

настройващи работи; поддръжка и обслужване на въздушни преходи (боядисване, 

ограждения, предупредителни табелки); извършване на ремонти по системата (анодни 

заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за катодна защита); участие и/или 

контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и 

ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани при обследването места с 

нарушено такова. 

По отношение на съоръженията и инсталациите: обслужване от експлоатационния 

персонал с извършване на проверка и настройка на оборудването (регулатори на 

налягането, КИП, КЗП); извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и 

обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, 

обезгазявания и поддържане на "База данни" за концентрацията на одорант в 

газоразпределителната мрежа; съставяне на досиета и на "База данни" за съоръженията 

(вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); 

проверка и подаване на газ на нови потребители, инструктаж; проверка и подаване на 

газ за сградни газови инсталации на нови битови потребители, инструктаж; текуща 

поддръжка на съоръженията. 

По отношение на разходомерните системи: измерване и отчитане на количествата 

газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за 

метрологична проверка на средствата за измерване (СИ); съставяне и поддържане на 

„База данни” за всички елементи на разходомерните системи. 

Аварийна готовност и газова безопасност: организиране и провеждане на 

аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; 

проверка на концентрацията на одорант в газа по приборен метод; поддръжка на 

аварийния автомобил и оборудването, в т.ч. ЛПС. 

Работа с потребителите: следене и регулиране на работните и аварийни режими на 

газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка; ръководство 

при пускането и спирането на газ към потребители; издаване оперативни 

разпореждания на експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни 

данни за газоразпределителните мрежи и поддръжка и архив на базите данни; приемане 

на заявки от потребители и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ 

диспечер; водене на оперативна документация. 

 

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

се цели: повишаване заинтересоваността на персонала към идеята за по-голяма 
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ефективност на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на добър жизнен 

стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на 

компанията; удовлетворяване на социално-битовите и културни потребности и 

интереси на персонала; привличане на висококвалифицирани и образовани служители. 

Дружеството предвижда да осъществи своята социална програма, насочена към 

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

туризъм; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими 

събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст); 

подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; 

медицинско обслужване, допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и 

застраховане. „ЧТК” АД има сключен договор за предоставяне на безплатни здравни 

услуги на своите служители от висококвалифицирани специалисти. 

„ЧТК” АД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да 

има социално-икономическо влияние върху населението на общините в територията на 

лицензията чрез: разкриване на нови работни места за осъществяване на дейностите – 

маркетинг, реклама и обслужване на клиенти, продажба на природен газ, строително-

монтажна дейност, обучение и квалификация на местни специалисти, възможностите за 

преструктуриране на общинските бюджети, постигане на висок икономически ефект в 

стопанския сектор, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на 

общините, повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата 

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

централното топлоснабдяване, подобряване и осъвременяване на инфраструктурата. 

 

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”. 

Разходите за дейността са формирани за периода на бизнес плана при цени към 

момента на изготвянето му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на 

дейностите по разпределение, снабдяване и снабдяване със сгъстен природен газ, а 

именно: 

 Продажби на природен газ по групи потребители; 

 Брой потребители по групи потребители; 

 Отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; 

 Брой персонал, необходим за управление, експлоатация на 

газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите; 

 Дължина на линейната част; 

 Количества за снабдяване със СПГ. 

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

 Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ; 

 Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. 

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

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

осигуровки и надбавки, социални и други разходи. 

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ включват 

следните основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството 

пренесен/доставен природен газ, загуби на газ по мрежата и други разходи. 

Разходите за дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител са 

разделени, както следва: 
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 Условно-постоянни разходи- независещи от доставените количества 

природен газ; 

 Разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества 

природен газ. 

Условно постоянните разходи, независещи от доставените количества газ 

включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и 

възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки, социални и други разходи. 

Разходите, пряко зависещи от доставените количества природен газ включват 

следните основни елементи: други разходи. 

Във връзка с ценообразуването и формирането на цени за потребители, 

снабдявани със СПГ, разходите свързани със снабдяването със СПГ са отделени в 

отделна група, като включват само разходи, пряко зависещи от количеството пренесен 

сгъстен природен газ. 

Съгласно указанията на  Комисията по т.5 от протокол №45/28.03.2011 г. , с  

писмо изх. №Е-ЗЛР-И-75/31.03.2011 г.  от „ЧТК” АД е поискано да представи 

актуализиран бизнес план за периода 2008 - 2017 г., в частта 2011 - 2017 г., изготвен 

при запазени всички стойности на територията на регион Мизия, с добавени стойности 

за община Бяла Слатина. С писмо вх. №Е-ЗЛР-И-75/12.04.2011 г. дружеството 

представя исканата информация. 

 За установяване на финансовите възможности на „Черноморска технологична 

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

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

 за 2007 г. дружеството има натрупана загуба за минали периоди на 

стойност 1 924 хил. лв.,а текущия финансов резултат е печалба в размер на 

661 хил. лв., 

 за 2008 г. натрупаната загуба за минали периоди е 1 329 хил. лв., а текущия 

финансов резултат печалба на стойност 1 398 хил. лв.  

 за 2009 г. дружеството неразпределената печалба от минали периоди е на 

стойност 69 хил. лв. и е реализирало текуща нетна печалба в размер на 

1 770 хил. лв. 

За същият период (2007 – 2009 г.) собственият капитал, без текущ финансов 

резултат, се е увеличил от 15 748 хил. лв. за 2007 г. на 17 876 за 2009 г., а 

дълготрайните активи са се увеличили от 37 597 хил. лв. за 2007 г. на 44 851 хил. лв. за 

2009 г. 

       „ЧТК” АД предвижда следната структура на финансиране на проекта : 27.62% 

привлечен капитал и 72.38% собствени средства. 

Общият размер на собствените средства, предвидени за финансиране на 

инвестиционната програма на „ЧТК” АД са на стойност 38 461 хил. лв., от които 

реинвестираните парични потоци са 33 061 хил. лв. (62.21%) Значителният дял на 

реинвестираните средства прави проекта зависим от изпълнението на предвидената 

производствената програма. В случай че дружеството не изпълни заложената в бизнес 

плана производствена програма има вероятност да срещне затруднения при 

финансирането на инвестиционната програма чрез реинвестиции. Предвидените за 

финансиране на инвестиционната програма реинвестираните парични потоци, са 

формирани от нетната печалба за предходния период и разходите за амортизации през 

периода. 

Привлечените средства, които „ЧТК” АД предвижда да усвои са с общ размер 20 

327 хил. лв. и ще бъдат осигурени от основния акционер в дружеството – AMGA - 

Италия, както и банков кредит. Кредитът, отпуснат от AMGA, освен за финансиране на 
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инвестиционната програма, се предвижда да бъде и за покриване на стари задължения 

по действащи краткосрочни банкови заеми. 

„ЧТК“ АД заявява, че средствата осигурени чрез кредити ще са при следните 

условия: 

 Общ размер на кредитите-     20 327 х. лв., от които 

14 680 х. лв. за инвестиции 

 Срок на кредитите -     по 10 години 

 Гратисен период по кредита -    1 година 

 Лихвен процент -  8.00% 

 

        Дружеството е представило погасителни планове на погасяване на кредитите 

си. 

Заявеният лихвен процент е на нивото на средните действащи лихвени проценти 

по новодоговорени дългосрочни кредити (над 5 години) в евро, отпускани на 

нефинансови институции в лева съгласно БНБ. 

Като доказателство за финансиране на инвестиционната програма с привлечени 

средства, „ЧТК” АД е представило писмо за намерение с изх. №0126/11916 от 

15.11.2010 г. от „Уникредит Булбанк” АД, гр. София, с което банката „изразява своята 

готовност да кредитира съгласно действащите си правила „Черноморска Технологична 

Компания” АД във връзка с инвестиционен проект и бизнес план за газификация на 

газоразпределителен регион Мизия с включена община Бяла Слатина. Кредитът може 

да бъде отпуснат след преглед и одобрение от банката на бизнес план на финансирания 

проект. В писмото се посочва, че то не поражда каквито и да е било задължения и 

отговорности за банката по повод решения относно този документ, взети от трети лица. 

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 обособената територия Мизия с включена 

община Бяла Слатина. 

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. 

Средната рентабилност на собствения капитал на „ЧТК” АД за периода на бизнес 

плана е 21.92 %, средната рентабилност на активите е 11.32 %, а средната рентабилност 

на приходите от продажби е 9.63 %.  

Средната ефективност на общите разходи за периода на бизнес плана (2008 – 2017 

г.) е 109.49 или дружеството предвижда 109.49 лв. приход на 100 лева общи разходи. 

„ЧТК” АД предвижда регистрираната нетна печалба да се повишава през целия 

период на проекта, в резултат на което показателите за рентабилност и ефективност са 

високи. 

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 97.22% 

(197 435 хил. лв.), а на приходите от присъединяване е 2.78% (5 638 хил. лв.). 

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

достига 15 дни за последната година – 2017 г. 

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

което е показател, че „ЧТК” 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 брой и безсрочни депозити, които дружеството планира да 

поддържа. 

Дружеството очаква да поддържа добро финансово състояние на база обща 

балансова структура през целия период на бизнес плана след 2010 г. 

 Дружеството не е актуализирало утвърдените цени за 2008 – 2012 г. за обособена 

територия „Мизия” при включването на община Бяла Слатина. 

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка: 

 природния газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са 

предимствата на природния газ спрямо замърсяването и вредните емисии в околната 

среда в сравнение с другите горива; 

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

животински свят и ландшафта; 

 въздействие върху здравето и опазването на хората и социално-икономическите 

условия. 

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от 

изграждането на газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на 

крайните потребители. Усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един 

елемент от тази верига. В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за 

повишаване на ефективността: 

В производството: прилагане на съвременни компютърни системи за 

предпроектни проучвания и проектиране; квалифициран персонал; рационализиране на 

снабдителния процес. 

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

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

изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; 

атрактивни рекламни кампании. 

„ЧТК” АД заявява, че основната цел на дружеството е изграждането на имидж на 

стабилна, сигурна и високопрофесионална компания.    

           Във връзка с изложеното Комисията счита, че след присъединяването на община 

Бяла Слатина към обособена територия „Мизия”, дружеството ще продължи да 

разполага с финансови възможности за извършване на дейностите „разпределение на 

природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.  

Предвид гореизложеното, 

 

 

            ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 , чл. 51, ал.1, т.1 във връзка с чл. 43, ал. 10 и ал.11, 

от Закона за енергетиката и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, 

         изменя за срока на издадената на „Черноморска технологична компания”АД,  
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон І” № 25,  

ЕИК 813101815  



 24 

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

газ” за обособена територия „Мизия”, като присъединява към тази територия 

община Бяла Слатина. 

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 , чл.51, ал.1, т.1 във връзка с чл. 43, ал. 10 и ал.11,  

от Закона за енергетиката и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката,  

 

       изменя за срока на  издадената на „Черноморска технологична компания”АД,  
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон І” № 25,  

ЕИК 813101815.  

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

краен снабдител”  за обособена територия „Мизия”, като присъединява към тази 

територия община Бяла Слатина. 
 

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

енергетиката, одобрява на „Черноморска технологична компания”АД, 

актуализиран бизнес план за периода 2011 - 2017 г., приложение № 3 към 

лицензиите по т. 1 и т. 2.  

 

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

Върховния административен съд.  

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  /АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ/ 

  

      

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                  /ЕМИЛИЯ САВЕВА/ 
 


