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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  ПРОЕКТ 
 

№ТПрГ - 1 

от 26. 01.2012 г. 

 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на свое заседание, 

проведено на 26.01.2012 г., след като разгледа доклада на председателя на 

конкурсната комисия за провеждане на конкурс за определяне на титуляр на 

лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на 

територията на община Габрово, назначена с Решение на ДКЕВР № ТПрГ-

6/21.11.2011 г. и резултатите от проведеното класиране на конкурсната комисия, 

оценките на представените от кандидатите предложения и предложението за 

определяне на кандидата, спечелил конкурса, както и фактите и обстоятелствата, 

изложени в направените предложения, установи следното: 

 

С Решение № ТПрГ-5/29.08.2011 г. Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране е утвърдила конкурсна документация с критерии и начин за оценка и е 

обявила конкурс за определяне на титуляр на лицензия за дейността „разпределение на 

природен газ” на територията на община Габрово. 

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

осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на 

община Габрово, са подадени от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и от Обединение 

„СТАРТЕНЕРЖИ”, с участници „ЕНЕРЖИГРУП” АД, „СТАРТ ИНЖИНЕРИНГ” АД и 

„ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ” ООД. 

 

 І. Заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях са подадени в 

определения от ДКЕВР срок. Предложенията на кандидатите са изготвени съгласно 

изискванията на конкурсната документация, приета с решение на ДКЕВР № ТПрГ-

5/29.08.2011 г. Пакет №1, съдържа заявление за участие в конкурса за определяне на 

титуляр на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” 

на територията на община Габрово, пакет №2, съдържащ техническа част на 

предложението и пакет №3 финансова част на предложението. 

Заявлението на „Ситигаз България” ЕАД е заведено с вх. № Е-16-11-2 /17.11.2011 

г. в 14:36 часа и е подписано от Бруно Тани, изпълнителен директор на дружеството с 

правомощия да представлява дружеството, съгласно съдебната регистрация. 

Заявлението съдържа искане за участие в обявения конкурс за определяне на титуляр 

на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на 

територията на община Габрово, а в случай на спечелване на конкурса – за издаване на 

лицензия за дейността „разпределение на природен газ” за срок от 35 години. 

Този срок е мотивиран от кандидата с това, че обемът на инвестициите за 

реализация на проекта е висок, а консумацията е сравнително ниска, което води до 

дълъг срок на възвръщане на инвестициите.  

„Ситигаз България” ЕАД е представило копие от съдебното решение за 

регистрация в търговския регистър на Софийски градски съд. От съдебното решение за 

регистрация е видно, че „Ситигаз България” ЕАД е учредено на 04.08.2004г. като 

Еднолично акционерно дружество със седалище в гр.София, община „Връбница”, ул. 

„Адам Мицкевич” № 4, вписано в регистъра на съда по фирмено дело № 8631/2004г.  
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Представен е оригинал на удостоверение от Агенция по вписванията с изх. № 

20111116124944 от 16.11.2011г., от което е видно, че „Ситигаз България” е Еднолично 

акционерно дружество с ЕИК: 131285259. Седалището на дружеството е гр. София 

1360, община Столична, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4. Капиталът на 

дружеството е в размер на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева разпределен в 60 000 

000 (шестдесет милиона) обикновени налични поименни акции, с право на глас, всяка с 

номинална стойност по 1 (един) лев. Капиталът е внесен изцяло. Собственик на 

капитала е Група Дружества Газ Римини АД, Чуждестранно юридическо лице, 

държава: Италия.  

Предметът на дейност е пpeнoc, paзпpeдeлeниe и пpoдaжбa нa пpиpoдeн гaз. 

„Ситигаз България” ЕАД се представлява от изпълнителния директор Бруно Тани. 

Бруно Тани, изпълнителен директор на „Ситигаз България” ЕАД е представил 

декларация по чл. 40, ал. 4 от Закона за енергетиката, с която декларира, че 

дружеството не е в открито производство по несъстоятелност и не е обявено в 

несъстоятелност; не е в ликвидация; не е отнемана лицензията за дейността 

„разпределение на природен газ” и не е отказвано издаването на лицензия за същата 

дейност. Представени са отделни декларации по чл. 13, ал. 2, т. 3, б.”а” от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, за всеки един от  управителите и членовете 

на управителните органи на „Ситигаз България” ЕАД, че не са лишени от право да 

упражняват търговска дейност.  

Приложени са годишни финансови отчети (ГФО) на „Ситигаз България” ЕАД  за 

последните 3 финансови години с приложени одиторски доклади към тях: 

за 2008 г. - Заверен годишен финансов отчет към 31.12.2008 г.,   

за 2009 г. – Заверен годишен финансов отчет към 31.12.2009 г. и 

за 2010 г. – Заверен годишен финансов отчет към 31.12.2010 г. 

Кандидатът е представил документ за закупена конкурсна документация. 

Приложено е удостоверение за закупена конкурсна документация, издадено от ДКЕВР 

на 20.09.2011г. Също така е приложено и ксерокопие от преводно нареждане за 

плащане към републиканския бюджет за закупуване на конкурсна документация за 

община Габрово.  

„Ситигаз България” ЕАД е представило банкова гаранция с реф. № 

LGISS15428/11/VK от 02/11/2011г., издадена от „Райфайзенбанк” АД, с която банката 

гарантира безусловно и неотменимо пред Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране за сумата от 30 000 (тридесет хиляди) лева, представляващи гаранция за 

участие в конкурса за газификация на община Габрово, която да бъде изплатена, 

отхвърляйки всякакви възражения от страна на участника „Ситигаз България” ЕАД. 

Кандидатът е представил следните банкови референции: 

Банкова референция от „Европейска банка за възстановяване и развитие”. Банката 

потвърждава принципния си интерес относно дискутирането на допълнително 

финансиране за увеличените инвестиционни изисквания, които „Ситигаз България” 

ЕАД би имало в случай, че спечели конкурса за община Габрово. Освен това 

благодарят на дружеството за непрекъснатото и позитивно сътрудничество относно 

изпълнението на проекта за финансиране със 30 000 000 милиона евро за газифициране 

на регион „Тракия”. 

Банкова референция от „УниКредит Булбанк” АД,  с която банката заявява, че 

„Ситигаз България” ЕАД е клиент на същата от 2005 г. и поддържа разплащателни 

сметки в евро и лева, като са посочени салда по сметките към 30.10.2011г. 

 Банкова референция от „Райфайзенбанк (България)” ЕАД,  с която банката 

заявява, че „Ситигаз България” ЕАД е клиент на банката от 19.03.2007г. и по настоящем 

дружеството поддържа разплащателни сметки в лева и евро. 
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Заявлението на обединение „Стартенержи” е заведено в деловодството на ДКЕВР 

с вх. № Е-16-11-3/17.11.2011 г. в 16.12 ч. и e подписано от Момчил Момчилов, 

упълномощен представител на обединението. 

В заявлението е направено искане за участие в конкурса за определяне на титуляр 

на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на 

територията на община Габрово, а в случай на спечелване на конкурса - за издаване на 

лицензия за дейността „разпределение на природен газ” за срок от 35 години. 

Направена е обосновка на искания срок на лицензията: Газификацията на територията 

на община Габрово е инфраструктурен проект с дълъг срок за реализация и 

възвръщаемост на инвестициите. За да може „Стартенержи” да поддържа достъпни за 

всички групи потребители цени на природния газ и предвид наличието на регулирана 

пределна норма на възвръщаемост на инвестициите, следва срокът на лицензиите да 

бъде максимално дълъг с оглед защита интересите на бъдещите ползватели на услугата. 

В обединение „Стартенержи” участват дружествата „Енержигруп” АД, „Старт 

инженеринг” АД и „Термогазсервиз” ООД, за което е представено споразумение от 

11.11.2011 г. за създаване на обединение на търговци. 

Страните обединяват усилията си с цел подготовка на конкурсни предложения и 

участие в процедурите по определяне на титуляр на лицензия за извършване на 

дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Габрово.  

В случай, че Обединението бъде определено за лицензиант от ДКЕВР, то 

участниците се задължават до издаване на съответната лицензия да регистрират в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията юридическо лице по Търговския 

закон, което да получи лицензията по смисъла на чл. 40 от Закона за енергетиката.  

Лидер /Водеща Страна/ на Обединението е: „Енержигруп” АД, със седалище и 

адрес на управление гр. София, п. код 1335, ул. „Д-р Петър Дертлиев” № 133 с ЕИК 

200076854, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Момчил 

Петров Момчилов.  

За представител  на обединението е упълномощен Момчил Петров Момчилов. 

Дяловото участие на всяка от страните се определя съобразно участието й в 

общата дейност, както следва:  

1. „Енержигруп” АД – 34% (тридесет и четири процента); 

2. „Старт Инженеринг” АД – 33% (тридесет и три процента); 

3.„Термогазсервиз” ООД – 33% (тридесет и три процента). 

 Представено е регистрационно удостоверение № 230213701 от Агенция по 

вписванията на „Стартенержи”.  

Видно от удостоверението „Стартенержи” е дружество по ЗЗД, със седалище и 

адрес на управление гр. София, п.к. 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 133. 

Дружеството се управлява от Момчил Петров Момчилов, в качеството му на 

председател. 

Представено е удостоверение от Агенция по вписванията с изх. № 

20111114151111/14.11.2011 г. на „Енержигруп” АД.  

Видно от представеното удостоверение „Енержигруп” е акционерно дружество с 

ЕИК 200076854, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1335, жк. Люлин, 

ул. „Петър Дертлиев” № 133.  

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (педесет хиляди) лева, изцяло 

внесен и разпределен в 50 000 (педесет хиляди) обикновенни поименни акции с 

номинална стойност 1 (един) лев. 

В предмета на дейност на дружеството са вписани следните дейности: 

„инвестиране, проектиране, изграждане, експлатация и ремонт на газоразпределителна 

мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ и продажба на 

природен газ, както и всяка друга дейност, незабранена от закона”.  
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Като основна дейност на „Енержигруп”АД е посочено „Разпределение и търговия 

с газ”.  

„Енержигруп”АД се представлява от изпълнителнителния директор Момчил 

Петров Момчилов. 

Представено е удостоверение от Агенция по вписванията с изх. № 

20111114141539/14.11.2011 г. на „Старт-инжинеринг” АД. 

Видно от представеното удостоверение и решение № 16952 на СГС, „Старт-

инжинеринг” е акционерно дружество, основано през 1990 г. , с ЕИК 030217255, със 

седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1220, ул. „Локомотив” № 3. 

Капиталът на дружеството е в размер на 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева, 

изцяло внесен и разпределен в 5 000 (пет хиляди) поименни акции с номинална 

стойност 15 (петнадесет) лева. 

В предмета на дейност на дружеството са вписани следните дейности: 

„строителство, монтаж, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация, пусково-

наладъчни работи, предприемачество, инжинеринг, сделки с готови строителни 

продукти и строителни материали в страната и зад граница, научно-изследователска, 

технологична и приложна дейност, разработване, прилагане и производство на 

технологии, съоръжения, програмни продукти, нови материали и технологично 

оборудване, маркетинг, реклама, консултации, посредничество, лизингова дейност, 

външна и вътрешна търговия с всички видове стоки и услуги с изключение на 

забранените от закона, изграждане и експлоатация на туристически и хотелиерски 

обекти, строителство на жилищни, културно-битови и други обекти, транспортни 

услуги, сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили, производство, 

преработка и пласмент на селскостопански продукти, външнотърговски и бартерни 

сделки и услуги, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на машини, 

съоръжения и комплексни обекти, наемане и отдаване под наем на движимо и 

недвижимо имущество, насочване подпомагане и управление на местни и 

чуждестранни инвестиции в строителството  и свързаните с него промишлености, 

енергетиката, промишлеността, търговията, селското стопанство, туризма, услугите и 

другите дейности без забранените със закон, проектиране, изработване, доставка, 

монтаж и контрол на възли, съоръжения и апарати, изискващи работа под надзор”. 

Дружеството има три клона в Бургас, Варна и Велико Търново. 

Представено е удостоверение от Агенция по вписванията с изх. № 

20111114151233/14.11.2011 г. на „Термогазсервиз” ООД. 

Видно от представеното удостверение „Термогазсервиз” е дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 107538885, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, п.к. 

5400, ул. „Стефан Пешев” № 89. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет 

хиляди) лева и е изцяло внесен. Управител на „Термогазсервиз” ООД е Стефан 

Атанасов Стефанов. В предмета на дейност на дружеството са вписани следните 

дейности: „проектиране, строителство, монтаж и сервизна дейност на газопроводни 

мрежи, газови инсталации и съоръжения работещи с природен газ, отоплителни 

системи и съоръжения. Строителство. Търговски сделки. Други стопански дейности, 

незабранени със закон.” 

Всяко от дружествата, участващи в обединение „Стартенержи”, е представило 

декларации по чл. 40, ал. 4 от Закона за енергетиката за обстоятелствата, че 

дружеството не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е обявено в 

несъстоятелност; не се намира в ликвидация; не е отнемана лицензия за разпределение 

на природен газ, не е издаван отказ за издаване на лицензия за същата дейност и не е 

изтекъл срокът по чл. 59, ал. 4 или 41, ал. 4 от ЗЕ. Представена е декларация за опазване 

на тайната на сведенията, съдържаща се в конкурсната документация и декларации по 

чл. 13, ал. 2, т. 3, б. “а” и б. “б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
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енергетиката както и данни за процентното участие на акционерите в капитала на 

дружеството. 

 И трите дружества в обединението са представили заверени копия на годишните 

си финансови отчети, включващи: 

за 2010 г. - Заверен годишен финансов отчет към 31.12.2010 г. 

за 2009 г. – Заверен годишен финансов отчет към 31.12.2009 г. 

за 2008 г. – Заверен годишен финансов отчет към 31.12.2008 г. 

Кандидатът е представил удостоверение за закупена конкурсна документация, 

издадено от ДКЕВР на 06.10.2011 г.  

Кандидатът е представил банкова гаранция № 36/5783/11/15.11.2011 г., издадена 

от „Обединена българска банка” АД, с която банката неотменимо и безусловно се е 

задължила да заплати без възражения и спорове, при първо надлежно подписано  и 

подпечатано искане от страна на ДКЕВР за плащане на всяка сума до максималния 

размер на 30 000.00 лв. (тридесет хиляди лева), представляваща гаранция за участие в 

конкурса на обединение „Стартенержи” за избор на титуляр на лицензия за 

осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на територия на община 

Габрово.  

Кандидатът е представил следните банкови референции:  

Банкова референция от „Обединена българска банка” АД, от 15.11.2011 г., 

издадена на „Старт Инженеринг” АД за това, че дружеството е клиент на банката от 

25.03.1991 г. и разполага с банкови сметки, по които през последните 12 месеца има 

активно движение. Банката удостоверява, че дружеството е коректен клиент с висок 

кредитен рейтинг, безупречна репутация и банката му е одобрила кредитен лимит в 

размер на 10 000 000 евро за издаване на банкови гаранции и оборотни средства. 

Банкова референция от „Уникредит Булбанк” АД – клон Севлиево от 15.11.2011 г. 

издадена на „Енержигруп” АД за това, че дружеството е клиент на банката от 

01.09.2008 г., поддържа сметка, по която няма наложени запори.  

Банкова референция от ,,Интернешънъл Асет банк” АД, клон Младост, София от 

11.11.2011 г., издадена на „Термогазсервиз” ООД за това, че дружеството притежава 

разплащателна сметка в банката. „Термогазсервиз” ООД е редовен и лоялен клиент със 

стабилно финансово и икономическо състояние. Дружеството няма задължения към 

банката и не са предявявани каквито и да било рекламации за фирмата от други фирми 

или финансови институции.  

Представена е информация относно опита на кандидатите в извършването на 

подобна дейност, за управленската и организационна им структура и за образованието 

и квалификацията на ръководния персонал, доказателства за осигурени финансови 

средства за извършване на лицензионната дейност, данни за притежаваните материални 

ресурси за извършване на дейността обществено снабдяване с природен газ. 

Приложени са препоръки, банкови референции и референции от други организации, за 

които кандидатите са изпълнявали подобни проекти, свързани с изграждането и 

експлоатацията на газоразпределителни мрежи, проекти на общи условия на 

договорите с битови потребители и правила за работа с потребителите. 

Кандидатите са представили предложение за мрежата, чрез която ще се 

осъществява дейността “разпределение на природен газ” на територията на община 

Габрово, което съдържа описание на мрежата за газоснабдяване с нейните технически и 

технологични характеристики, схема за газификация, график за изграждане по години, 

начални срокове за въвеждане в експлоатация, направили са правен анализ. 

Финансовата част на предложенията на кандидатите съдържа: маркетингово проучване и 

очаквана максимална консумация на природен газ по групи потребители и срок за достигането 

й; бизнес план за период на дейност десет години и финансиране на проекта; финансов 

модел за период на дейност за 20 години и анализ на основните икономически 

показатели с етапи на инвестиране и присъединяване на потребители към мрежата; 
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направени са анализи на влиянието върху околната среда и социалните аспекти на 

газификацията.  

 

ІІ. Относно съответствието на предложението за мрежата, чрез която ще се 

осъществява дейността „разпределение на природен газ” на територията на 

община Габрово. 

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

технологични характеристики. 

Предвидената мрежа, чрез която ще се осъществява дейността „разпределение на 

природен газ” на територията на община Габрово, е изготвена от двамата кандидати в 

съответствие с направените от тях проучвания и планове за развитие на дейността.  

Двамата кандидати са представили в своите разработки техническите и 

технологичните характеристики на мрежите за газоснабдяване. Посочени са основните 

параметри на газопроводите високо налягане, междуселищни  газопроводи и градските 

газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях.  

Всеки един от двамата кандидати е представил индивидуално техническо решение 

за изграждането на разпределителна мрежа на територията на община Габрово, като 

кандидатът „Ситигаз България” ЕАД, включва условно изградения газопровод от 

предишния лицензиант „Овергаз Север” ЕАД, като шести клон на мрежата, която 

възнамеряват да изградят в гр. Габрово.  

От представената кореспонденция между „Ситигаз България” ЕАД и “Овергаз 

Север” ЕАД не става ясно дали има споразумение за изкупуване на положената мрежа. 

Обединение „Стартенержи” не коментира изградената и положената от „Овергаз 

Север” ЕАД мрежа.  

 

ІІ.1.2. Схема за газификация. 

Кандидатите са приложили в своите предложения различни типове карти и схеми, 

в това число регионални и карти на отделните населени места.  

Схемите на всички кандидати съдържат достатъчно данни според изискванията на 

конкурсната документация.  

 

ІІ.1.3. График за изграждане по години, за срок от 10 години и начални 

срокове за въвеждане в експлоатация. 

С цел анализ на техническите предложения, са представени графики за дължината 

на газоразпределителната мрежа планирана за изграждане от кандидатите в таблично 

описаните населени места. 

 

 

Кандидат 
„Ситигаз 

България” ЕАД 

Обединение 

„Стартенержи” 

Населени места 

предвидени за 

газификация през 

първите десет 

години 

гр. Габрово гр.Габрово 

с. Драгановци  

с. Новаковци  

с. Враниловци   

с. Яворец  

с. Войново  
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„Ситигаз България” ЕАД Обединение „Стартенержи”

 
 

„Ситигаз България” ЕАД предвижда да бъдат изградени до края на десетата 

година 100% (186.9 км) от планираната газоразпределителна мрежа на територията на 

шест населени места. За следващите десет години от двайсетгодишния период, 

дружеството не предвижда изграждане на нова мрежа.  

Обединение „Стартенержи” предвижда да бъдат изградени до края на десетата 

година 98.3% (200.84 км) от планираната газоразпределителна мрежа на територията на 

гр. Габрово. За следващите десет години от двайсетгодишния период, дружеството ще 

изгради 1.7% (3.4 км) нова мрежа. 

Разликите в дължините на планираните за изграждане и въвеждане в експлоатация 

от кандидатите „Ситигаз България” ЕАД и Обединение „Стартенержи”, се обясняват с 

индивидуалните технически решения, броя населени места и стратегията при 

разработване на пазара.  

С цел анализ на темпа на присъединяване на потребители към 

газоразпределителната мрежа, са показани графики изобразяващи планираните 

потребители от отделните кандидати. 
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Участниците в конкурса „Ситигаз България” ЕАД и Обединение „Стартенержи” 

са посочили в предложенията си да присъединят 100 % от планираните промишлени и 

обществено-административни потребители в първите десет години.  

Различният брой стопански потребители /промишлени и обществено-

административни/ предвидени за газификация от отделните кандидати може да се 

обясни с индивидуалните технически решения и достоверността на направените 

маркетингови проучвания.  
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Планирана максимална часова консумация, 

м.куб./час 
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„Ситигаз България” ЕАД Обединение „Стартенержи”

 
 

И двамата кандидати, съгласно конкурсните изисквания, декларират 

газификация на битовия сектор в размер на 30% от потенциалните потребители. 

Съгласно представената документация на кандидатите предлагат различен темп 

на присъединяване на битовите потребители за първите десет години – „Ситигаз 

България” ЕАД – 100%;  Обединение „Стартенержи” – 93.1%. Различията в броя 

битови потребители предвидени от кандидатите за газификация се дължи на 
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индивидуалната оценка на пазара и индивидуалните техническа решения за изграждане 

на мрежата. 

От направените по-горе анализи се констатира, че по-бързи темпове за 

газификация предвижда Обединение „Стартенержи”, тъй като за десет годишен период 

планира да изгради по-голяма газифицираща инфраструктура – 200,84 км. 

присъединяване на 162 стопански и 11646 битови потребители. 

Обединение „Стартенержи” предвижда за първите десет години да изгражда 

газоразпределителна мрежа и присъединява потребители единствено на територията на 

град Габрово. 

Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД през първите десет години предвижда да 

изгради 186.9 км. газоразпределителна мрежа и да присъедини 135 стопански и 7650 

битови потребители на територията на град Габрово и селата: Драгановци, Новаковци, 

Враниловци, Яворец и Войново.  

Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД през първите десет години предвижда да 

изгражда газоразпределителна мрежа и присъединява потребители на територията на 

град Габрово и три села: Скалско, Костенковци и Велковци.  

Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД планира да реализира по-висока средна 

максимална часова консумация за десет годишен период – 30858 m
3
/ч., в сравнение с 

предложението на Обединение „Стартенержи” – 25373 m
3
/ч.   

 

ІІ.1.3. Правен анализ. 

ІІ.1.3.1. Установяване наличието на съществуваща газоразпределителна мрежа на 

територията на община Габрово. 

Кандидатите „Ситигаз България” ЕАД и обединение „Стартенержи” не са 

установили наличието на съществуваща газоразпределителна мрежа на територията на 

община Габрово. 

ІІ.1.3.2. Необходимост от разпореждане или обременяване с вещни тежести на 

имоти на трети лица. 
Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД е разгледал основните моменти в правната 

уредба на вещните права и статута на земята, върху която ще се строи 

газоразпределителната мрежа. Кандидатът е направил анализ, който препраща към 

разпоредбите на ЗЕ и Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно правото на 

преминаване през чужди поземлени имоти и правото на прокарване на отклонения от 

мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти и учредяването на сервитути по ЗЕ, 

на право на собственост върху земята или ограничено вещно право на строеж в полза 

на титуляра на лицензия за разпределение на природен газ при изграждане на мрежи и 

съоръжения към тях. Посочени са ограниченията при правото на собственост или 

ограниченото вещно право на строеж по отношение на титуляра на правата и по 

отношение на статута на земята, като са анализирани разпоредбите на Закона за 

опазване на горите, Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Закона за 

защитените територии (ЗЗТ).  

Кандидатът е описал основната схема на последователността при изграждане на 

газоразпределителната мрежа, съгласно ЗУТ и изискванията на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС). Анализирани са основните изисквания на ЗУТ за изграждане 

на газоразпределителна мрежа, които включват одобрен инвестиционен проект, 

съгласно предвижданията на съответните общи и подробни устройствени планове, 

наличието на приет от общината ПУП (парцеларни устройствени планове), касаещ 

поземлените имоти, през които ще преминава трасето.  

Кандидатът Обединение „Стартенержи” е направил правен анализ, свързан с 

изграждането на нов довеждащ газопровод и газоразпределителна мрежа на 

територията на населени места от Община Габрово, с всички необходими съоръжения 

към тях за доставка на природен газ до съответните потребители. Това е свързано с 
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преминаването през имоти с различен режим на собственост и в зависимост от това, 

какъв е статута на земята и собствеността, ще се приложат на първо място 

разпоредбите на Закона за енергетиката, според които лицензиантът трябва да е 

собственик или ползвател на земята, а за изграждане на нови и разширение на 

съществуващи обекти за разпределение на природен газ е необходимо учредено право 

на строеж върху земята, която ще се застроява. От различията в собствеността на 

земята зависи и способа за учредяване правото на ползване и строеж. Определени са  

размерите на сервитутните зони. Разгледани са процедурите за отчуждаване на земя, 

според правния й статут, както и за учредяване на ограничено вещно право на строеж 

Кандидатът е направил анализ, който препраща към разпоредбите на ЗЕ и Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), относно правото на преминаване през чужди 

поземлени имоти и правото на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през 

чужди недвижими имоти и учредяването на сервитути по ЗЕ, на право на собственост 

върху земята или ограничено вещно право на строеж в полза на титуляра на лицензия 

за разпределение на природен газ при изграждане на мрежи и съоръжения към тях.  

И двамата кандидати са представили правни анализи  относно необходимостта от 

разпореждане или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица, които 

съответстват на изискванията на конкурсната документация. Правният анализ на 

обединение „Стартенержи” е подробен и задълбочен по отношение на анализа на  

действащите законови процедури.  Правният анализ на „Ситигаз България” ЕАД е по-

конкретен и подробен при вещните права върху имоти държавна, общинска и частна 

собственост.  

И двамата кандидати са посочили изискванията на ЗУТ, според който 

газопреносните съоръжения са част от техничиската инфраструктура и подробните 

устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите.  

 

ІІ.1.3.3.Установяване и анализ на съществуващите права или фактически 

отношения на ползване на изградената газоразпределителна мрежа, ако има 

такава. 

Кандидатите не притежават вещни права върху енергийни обекти на територията 

на община Габрово за осъществяване на лицензионна дейност. 

 

ІІ.1.3.4. Установяване на наличие или липса на особености, свързани със 

земеделски земи, със защитени със закон територии и обекти, свързани с 

националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др. 

Кандидатът обединение „Стартенержи” е направил анализ на процедурата по 

промяна на предназначението на земеделски земи в случаи на изграждане на мрежи в 

такива земи съгласно разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи и 

спазване на процедурите за промяна на предназначението й. Промяната на 

предназначението се извършва от комисия кам областните служби „Земеделие” и 

комисия за земеделските земи. Кандидатът е посочил, че строителството на нови 

обекти, разширението, преустройството и промяната на предназначението на 

съществуващи обекти, за които не се изисква оценка на въздействието на околната 

среда се извършват след писмено съгласие на Министерство на околната среда и 

водите.  

Кандидатът е направил анализ на разпоредбите, свързани с изграждане на 

газоразпределителната мрежа (ГРМ) при спазване на нормативите, свързани с 

националната сигурност и обществения ред. Не е посочено дали предвижданото трасе 

преминава през защитени със закон територии и обекти свързани с националната 

сигурност и обществения ред.  

„Ситигаз България” ЕАД е направил анализ на процедурата по промяна на 

предназначението на земеделски земи в случаи на изграждане на мрежи в такива земи, 
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съгласно разпоредбите на ЗУТ, Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Закон 

за опазване на околната среда (ЗООС), на процедурата по изключване на гори и земи от 

горския фонд в съответствие със ЗУТ, ЗООС и Закона за горите (ЗГ).  

Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД е посочил чл. 125, ал. 6 от ЗУТ, съгласно 

който заданието за изработване на ПУП се внася в Министерство на околната среда и 

водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за 

преценка на необходимостта от екологична оценка.  Кандидатът „Ситигаз България” 

ЕАД е посочил, че в конкретния случай няма данни дали трасето преминава през 

защитени територии, но при всички положения уведомяването на Министерство на 

околната среда и водите и получаването на съгласувано становище относно екологична 

оценка е задължително.  

Направен по-подробен анализ при промяна предназначението на земеделските 

земи – от комисии към областните дирекции „Земеделие” или комисия за земеделските 

земи. Посочен е Закона за водите, според който е необходимо съответните планове да 

бъдат съгласувани с Басейнова дирекция.  

Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД е направил заключението, че при 

изграждането на газопровода ще е необходимо учредяване на ограничени вещни права 

и обременяване с вещни тежести на земите, през които ще преминат отклоненията. Не е 

предвидено трасетата на новите газопроводи да преминават през защитени територии и 

обекти, свързани с отбраната и националната сигурност. На базата на правния статут на 

терените дружеството има необходимите средства за изпълнение на дейността и 

точното прилагане на законовите разпоредби.    

 

ІІ.1.4. Финансова част на предложението. 

Двамата кандидати са представили финансови модели и бизнес планове за проекта за 

газификация на територията на община Габрово, в съответствие с изискванията на конкурсната 

документация, с изключенията посочени по-долу. 

Посочени са разходите за изграждане на ГРМ и прилежащите й съоръжения, 

посочени са разходи за изграждане на междуселищна мрежа, както и разходите за 

закупуване на съществуващи газопроводи, собственост на непривилегировани 

потребители на „Булгаргаз” ЕАД, в случай че са предвидени такива.  

В предложенията на участниците в конкурса е дадена структурата на  

финансирането на проекта, като са посочени средствата, осигурени чрез собствен 

капитал, привлечен капитал и от реинвестиции. По отношение на привлечения капитал 

са посочени размера на кредита, сроковете за погасяването му, гратисните периоди и 

лихвените проценти, както и писма на банките, заявяващи интерес за финансиране на 

проекта. От представените финансови модели е видно, че кандидатите акумулират 

достатъчна печалба за финасиране на реинвестициите по проекта.  

„Ситигаз България” ЕАД и Обединение „Стартенержи” са представили модели за 

образуване на цени за пренос на природен газ и снабдяване с природен газ, в 

съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ. 

Кандидатите са представили и прогнозни парични потоци за 20 годишен период. 

Също така са представили финансов модел за 20 годишен период с посочени основни 

параметри: 

- Инвестиционен план; 

- Собствен и привлечен капитал; 

- Обслужване на привлечения капитал; 

- Данъци и такси; 

- Очаквани годишни консумации на природен газ по групи потребители; 

- Амортизационни планове; 

- Обоснована норма на дисконтиране. 
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Кандидатите прилагат амортизационни норми на дълготрайните активи, 

съгласно 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” 

(Указанията) и са изчислени по линеен метод. Представени са амортизационни планове 

по видове активи и амортизационни норми за периода на финансовия модел. 

Всички кандидати заявяват единна ставка на корпоративния данък, съгласно 

актуалния и размер според Закона за корпоративното и подоходно облагане - 10%, като 

я запазват през целия период на проекта. 

Коефициентите за разпределяне на постоянните и променливите годишни 

приходи по групи потребители за дейността „Разпределение на природен газ” са 

представени и от двамата кандидати, като за постоянните приходи е използвана 

методиката за разпределение на постоянните годишни приходи посочена в Приложение 

1 в Указанията. За променливите приходи, като фактор за разпределение са използвани 

количествата природен газ за разпределение за съответната група.  

За дейността снабдяване с природен газ за коефициенти на разпределение на  

разходите и възвръщаемостта са използвани съответно брой потребители и 

количествата природен газ за снабдяване за съответната група. 

„Ситигаз България” ЕАД и Обединение „Стартенержи” заявяват следните групи 

потребители, в съответствие с Наредбата: 

- Промишлени потребители; 

- Обществено – административни и търговски потребители; 

- Битови потребители. 

За дейността пренос на природен газ „Ситигаз България” ЕАД е формирал пет 

подгрупи за промишлените потребители: 

- до 10 000 н.м
3
; 

- от 10 000 до 100 000 н.м
3
; 

- от 100 000 до 500 000 н.м
3
; 

- от 500 000 до 1 000 000 н.м
3
; 

- над 1 000 000 н.м
3
. 

За дейността снабдяване с природен газ и за присъединяване на потребители на 

природен газ към ГРМ, „Ситигаз България” ЕАД не предвижда подгрупи потребители. 

За дейността пренос на природен газ Обединение „Стартенержи” е формирал 

три подгрупи за промишлените потребители: 

- до 20 000 н.м
3
; 

- над 20 000 до 200 000 н.м
3
; 

- над 200 000 н.м
3
. 

Обединение „Стартенержи” е формирал и три подгрупи за ОА и Т потребители: 

- до 50 000 н.м
3
; 

- над 50 000 до 100 000 н.м
3
; 

- над 100 000 н.м
3
. 

За присъединяване на потребители на природен газ към ГРМ, Обединение 

„Стартенержи” предвижда следните подгрупи потребители: 

- за промишлени потребители: 

- до 200 м
3
/час; 

- от 201 м
3
/час до 600 м

3
/час; 

- от 601 м
3
/час до 900 м

3
/час; 

- над 901 м
3
/час; 

- за ОА и Т потребители: 

- до 25 м
3
/час; 

- от 26 м
3
/час до 50 м

3
/час; 

- от 51 м
3
/час до 100 м

3
/час; 
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- над 101 м
3
/час. 

„Ситигаз България” ЕАД са представили цени за разпределение и снабдяване за 

четири петгодишни регулаторни периода. Обединение „Стартенержи” са представили 

цени за разпределение и снабдяване за четири петгодишни регулаторни периода и цена 

за десет години. „Ситигаз България” ЕАД и Обединение „Стартенержи” са представили 

цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа в региона, 

като Обединение „Стартенержи” са посочили изрично че цените за присъединяване са 

за първия десетгодишен период.  

Кандидатите дават в предложенията си изисканите в конкурсната документация 

основни изходни данни на финансовите модели на проекта. 

 

ІІ.1.5. Анализ на влиянието върху околната среда. 

Кандидатите са анализирали климатичните и географските условия на 

територията на община Габрово, настоящото състояние на околната среда и основните 

източници на замърсяване на въздуха, водата и почвите (топлоелектрическите 

централи, горивните процеси в индустрията, отоплението в бита, селското стопанство, 

третирането и депонирането на отпадъци, негоривните производствени процеси, 

транспортът). В различна степен, кандидатите са направили анализ на общите вредни 

емисии в общината преди газификацията. Представена е информация за годишните 

емисии на различните вредни вещества в общината и общо за страната. Използвани са 

таблични сравнения на емисиите на традиционните горива и природния газ, като 

аргументирано е представено предимството в екологичен план от употребата на природен 

газ. 

„Ситигаз България” ЕАД е направило анализ и на начините за контролиране на 

съотношението гориво/въздух, от който е видно, че природният газ е значително по-

екологичен вид гориво по отношение на отделяните вредни емисии. Наблюдението 

върху екологичното замърсяване на общините след въвеждане на природния газ като 

гориво, показва рязкото намаляване на азотните окиси и серния диоксид. На база 

емисионните фактори за различните видове горива и според вида потребители са 

изчислени спестените емисии парникови газове за община Габрово. Според енергийния 

баланс на България 48% от производството на първична енергия е от въглища.  

Стойностите за спестените емисии на основните парникови газове /въглероден 

диоксид, метан, и азотни окиси/, които се отделят при горенето на различните горива са 

приведени до еквивалент на СО2  към потенциала им за глобално затопляне, съгласно 

Протокола от Киото и втория доклад за оценка на междуправителствената експертна 

група по изменение на климата (IPCC) Емисионните фактори се основават на данни от 

проучването на JEC Well-To-Wheels, Institute of Environment and Sustainability to Joint 

Reserch Center към Европейската комисия. 

Направени са изводи за необходимостта от мониторинг върху въвеждането и 

използването на природен газ, т.е. при различните етапи на газоразпределителните 

мрежи: проектиране, изграждане и експлоатация. Особено внимание е обърнато на 

факта, че екологичните знания и способности на дружеството при изграждане на 

газоразпределителни мрежи трябва да включват: обучение на персонала по отношение 

на екологичните изисквания, както и качеството на използваните машини. В тази 

връзка кандидатът е представил „План за управление на дейностите по екология, здраве 

и сигурност в „Ситигаз България” ЕАД и Годишен отчетен доклад за 2010 г. за 

екологични и социални аспекти на ЕБВР. В плана подробно са разписани основните 

задължения във връзка с корпоративния план за екология на персонала в зависимост от 

заеманото йерархично ниво. Дружеството е представило „Азбест: Програма за 

обучение. Данни и факти”, разработена по данни на SUVA Швейцария. Фирмата 

„Проект Газ Римини” е изготвила „Рамка за екологична и социална оценка” с цел 
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осъществяване на системен подход в управлението на екологичните и социални 

проблеми и въздействия 

Обединение „Стартенержи” разглежда влиянието на газификацията върху 

компонентите на околната среда в две фази – по време на строителството и по време на 

експлоатацията. 

По време на полагането на газопроводната мрежа ще се очакват шумово 

въздействие и повишено прахово замърсяване на атмосферния въздух.  

Изкопните работи при строителството, кандидатът ще извършва съгласно Типов 

проект за организация и изпълнение на строителството и Типови технологични 

инструкции. Преносната газопроводна мрежа ще се полага подземно с осигуряване на 

минимално покритие в зависимост от терените, през които преминава – 0,6 м. под 

зелени площи и 0,8 м. под улична настилка. Излишните земни маси ще бъдат извозвани 

директно на местата, определени от кметствата на съответните населени места. 

Строителството на преносната газопроводна мрежа няма да окаже влияние върху 

подпочвените и повърхностните води, флората и фауната в региона. По време на 

строителството кандидатът не предвижда, използването на материали и технологии, 

които са източници на вредни фактори. 

Газификацията ще има непряко, постоянно и положително влияние върху 

почвите. Ще се избегне повърхностното й замърсяване вследствие емисиите на 

киселинни оксиди и аерозоли, отделяни при изгарянето на течни и твърди горива.     

Кандидатът е описал ефекта от газификацията на Община Габрово, който се 

изразява в: 

 Намаление на вредните емисии във въздуха; 

 Намаление на емисиите от парникови газове; 

 Повишаване на енергийната ефективност на горивните инсталации в региона; 

 Значително намаляване на енергийните разходи за домакинствата в резултат на 

по-ниската цена на използвания енергоносител и повишената ефективност на 

горивните инсталации; 

 Подобряване здравето на хората, като резултат от подобреното качество на 

въздуха. 

 

ІI.1.6. Социални аспекти на газификацията. 

„Ситигаз България” ЕАД анализира социалните аспекти на газификацията, като 

систематизира и обобщава наличната информация и документация за социалните 

фактори, имащи отношение към конкретния обект. Като основа на анализа е 

използвано настоящето състояние на трудовата заетост, разходите за енергия и други 

фактори имащи отношения към социалната политика, която кандидатът ще реализира в 

бъдеще.  

Трудовият пазар може да се разглежда, като цялостна система, която обхваща 

населението на региона, заетите лица, безработните, лицата извън работната сила, 

работните места, работодателите, цената на работната сила, институционалната 

структура и инфраструктура. Неговите основни характеристики са съотношението 

между търсене и предлагане на работната сила. 

Направен е анализ на структурата на безработните в община Габрово, по 

продължителност и поредност на престой на трудовата борса. Обърнато е особено 

внимание на възможността безработните в общината да минат през различни 

обучителни курсове, организирани по различни програми. Посочена е успеваемостта по 

програми и мерки, както и възможността за започване на работа след завършване на 

курсовете. Изброени са всички обучителни по национални, браншови, регионални и 

общински програми.  

В предоставения анализ е направена констатация, че процентът на безработицата 

в община Габрово е значително по-нисък от средния за страната.  



 -16- 

Изграждането на необходимата газоразпределителна мрежа предполага 

извършване на пълния инвестиционен и технологично-строителен процес на 

газификация в трите потребителски сектора – промишлен, обществено-

административен и битов, което е свързано с големи възможности за разкриване на 

нови работни места.  

Основните дейности, в които ще бъдат разкрити нови работни места са: 

изграждане, управление и експлоатация на разпределителните мрежи за природен 

газ на територията на община Габрово; 

разпределение и продажба на природен газ по категории потребители; 

инвестиционна дейност във връзка с развитието на разпределителните  мрежи; 

извънгаранционно сервизно обслужване на битови и обществено-

административни котелни инсталации; 

изграждане на сградни газоснабдителни инсталации и отклонения към битови, 

обществено-административни и промишлени потребители, след получаване на 

съответната лицензия. 

Предвидената управленска структура за офиса в Габрово, включва 6 човека и следва 

логиката на съществуващата в дружеството. В последствие се предвижда наемането на 

още работници за дейностите, свързани със строителството, поддържането и 

експлоатацията на газоразпределителната мрежа. Общият брой на работните места е 

заложен да бъде 75 човека /включително и лицата заети с поддръжката и 

експлоатацията на мрежите/. 

Предвижда се да бъдат разкрити нови работни места в зависимост от стойността 

на строежа от пълния диапазон на инженеринговата услуга. Всички хора, наети от 

дружеството, ще бъдат подложени на специализирано обучение, съгласно изискванията 

на българската нормативна уредба. 

С цел улесняване обслужването на бъдещите потребители дружеството 

възнамерява да въведе услугата „обслужване на едно гише”. 

Привличането на лицензирани, регионални фирми за изпълняването на 

определени дейности или пакет от дейности по газифицирането е дългогодишна 

практика на „Ситигаз България” ЕАД. При възлагането на подготовката на 

строителството, възстановителните работи, изграждането на участъци от 

газоразпределителната мрежа, сградните и вътрешните газови инсталации, 

поддръжката и сервиза на газовите уреди и инсталации, други спомагателни дейности. 

По този начин част от инвестициите ще се усвояват от местни фирми, което ще 

подобри икономическия климат в региона. 

Обединение „Стартенержи” е описало основните задачи, осигуряващи 

качествено обслужване и удовлетвореност на клиентите, които ще се стреми да 

осигури:  

Непрекъсната доставка на природен газ до крайните потребители; 

Обезпечаване на безопасна и безаварийна работа на газопроводната мрежа и 

съоръженията; 

Наблюдение, поддръжка и профилактика на газопроводите и съоръженията към 

тях; 

Разширение на съществуващата мрежа и включване на нови консуматори; 

Инструктиране на населението за правилна и безопасна работа с газови уреди. 

При реализацията на проекта кандидатът възнамерява да използва социално 

слаби и безработни хора за строителни дейности, като се стреми да създаде постоянни 

работни места. 

Според Обединението ще се създаде възможност за икономическо развитие на 

Община Габрово в резултат на газифицирането и ще се придобият следните 

предимства: 

по-ниски разходи за топлоносители; 
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по-ниски разходи за топлинни нужди, тъй като газификацията винаги е свързана и с 

топлотехническа преработка на генериращите мощности; 

намаляване на безработицата в общината; 

увеличаване на общинските приходи от такси, данъци, разрешения и др.  

 

ІII. Критерии и начин за оценка на кандидатите за газификация на 

територията на община Габрово. 

ІII.1. Критерии за оценка на кандидатите: 

ІII.1.1. Финансови възможности на кандидатите  

Финансовите възможности на кандидатите за газификация на територията на 

община Габрово са оценени в два основни аспекта: 

финансовото състояние на кандидатите за периода 2008 - 2011 г.,  

оценка на доказателствата за финансово осигуряване на проекта.   

Участниците в Обединението „Стартенержи” са разгледани по отделно, с цел да се 

види до колко отделните участници, могат да изпълнят заложените в бизнес плана 

параметри.  

Оценката относно финансовото състояние на кандидатите е извършена на база 

сравнение на основните финансови показатели, съгласно приложените ГФО на 

кандидатите. Изчислените показатели са обобщени условно в три основни групи, както 

следва: 

1-ва група - финансови резултати и показатели за ефективност; 

2-ра група - показатели за рентабилност, ликвидност и задлъжнялост; 

3-та група - мащаб на дейността. 

 

Показателите от горните 3 групи са обобщени в следната таблица: 

 

Показател 

„Ситигаз България" 

ЕАД 

Обединение „Стартенержи" 

„Старт Инженеринг" АД „Термогазсервиз" ООД „Енержигруп" АД* 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Обща ликвидност  2,65 0,42 0,39 1,41 1,50 1,76 1,28 1,03 0,99 - - - 

Бърза ликвидност  2,65 0,27 0,12 1,34 1,15 1,67 1,15 1,03 0,97 - - - 

Коефициент на задлъжнялост 7,07% 26,93% 33,17% 65,99% 63,68% 51,01% 47,46% 83,26% 78,86% - - - 

Коефициент на дългосрочна 

задлъжнялост  0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Оборотен капитал по баланс 7 566 -10 401 -16 112 6 020 11 368 10 182 104 34 -11 - - - 

Възвръщаемост на собствения капитал   3,29% 0,61% 2,48% 31,87% 38,84% 3,67% 27,78% 30,65% 16,64% - - - 

Възвръщаемост на капитала преди 

облагане /рентабилност/ 3,21% 0,50% 1,89% 12,07% 15,65% 2,06% 16,24% 5,69% 3,92% - - - 

Коефициент на търговска активност 

/възвръщаемост/  0,28 0,24 0,36 1,97 1,40 1,55 2,42 0,61 0,47 - - - 

Степен на капитализация 1,08 1,37 1,50 2,94 2,75 2,04 1,90 5,97 4,73 - - - 

Рентабилност на приходите от продажби   10,90% 1,87% 4,62% 5,49% 10,08% 1,16% 6,02% 8,40% 7,50% - - - 

Рентабилност на собствения капитал  3,29% 0,61% 2,48% 31,87% 38,84% 3,67% 27,78% 30,65% 16,64% - - - 

Рентабилност на ДА 3,76% 0,5% 1,86% 75,81% 157,7% 10,46% 37,10% 7,42% 4,94% - - - 

Собствен капитал 60 187 60 559 62 100 8 193 13 575 13 940 414 571 685 - - - 

Печалба 1 980 372 1 541 2 611 5 272 512 115 175 114 - - - 

Балансово число 64 763 82 877 92 918 24 088 37 371 28 456 788 3 410 3 241 - - - 

* Забележка: Дружеството “Енержигруп” АД  не е осъществявало дейност през периода 2008-2010 г. 

 

- 1-ва група - финансови резултати и показатели за ефективност 

Целта на анализа на тази група показатели е да се види изменението на 

показателите за ефективност и печалбата за периода 2008- 2010 г. на двамата 

кандидати.  

„Ситигаз България” ЕАД завършва финансовите 2008, 2009 и 2010 г. с печалба, 

в размер  на 1 980 хил.лв. за 2008 г., 372 хил.лв. за 2009 г  и 1 541 хил.лв. за 2010 г. 
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За периода 2008-2010 г. „Ситигаз България” ЕАД отчита пропорционално 

увеличение на оперативните разходи за дейността и на нетните приходи от продажби: 

Увеличение на нетните приходи от продажби с 84% 

Увеличение на оперативните разходи с 84% 

 

Динамиката на показателите за ефективност показва постоянно подобряване на 

ефективността на разходите за основна дейност, за периода, като дружеството е 

реализирало 92.20 лв. разходи за дейността на 100 лв. приходи за 2008 г., докато през  

2010 г. дружеството отчита 91.88  лв. разходи на 100 лв. приходи. 

„Старт Инженеринг” АД завършва финансовите 2008, 2009 и 2010 г. с печалба в 

размер  на 2 611 хил.лв. за 2008 г., 5 272 хил.лв. за 2009 г  и 512 хил.лв. за 2010 г. 

За периода 2008-2010 г. “Старт Инженеринг” АД отчита изпреварващо намаление 

на оперативните разходи за дейността, спрямо намалението на нетните приходи от 

продажби: 

Намаление на нетните приходи от продажби със 7% 

Намаление на оперативните разходи с 3% 

 

Динамиката на показателите за ефективност показва постоянно влошаване на 

ефективността на разходите за основна дейност за периода, като дружеството е 

реализирало 93.44 лв. разходи за дейността на 100 лв. приходи за 2008 г., докато през  

2010 г. дружеството отчита 97.92 лв. разходи на 100 лв. приходи. 

„Термогазсервиз” ООД завършва финансовите 2008, 2009 и 2010 г. с печалба в 

размер  на 115 хил.лв. за 2008 г., 175 хил.лв. за 2009 г  и 114 хил.лв. за 2010 г. 

За периода 2008-2010 г. “Термогазсервиз” ООД отчита изпреварващо намаление 

на оперативните разходи за дейността, спрямо намалението на нетните приходи от 

продажби: 

Намаление на нетните приходи от продажби с 20% 

Намаление на оперативните разходи с 31% 

 

Динамиката на показателите за ефективност показва постоянно подобряване на 

ефективността на разходите за основна дейност, за периода, като дружеството е 

реализирало 93.29 лв. разходи за дейността на 100 лв. приходи за 2008 г., докато през  

2010 г. дружеството отчита 80.99 лв. разходи на 100 лв. приходи. 
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Анализът на факторите от групата показва, че: 

 

Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД единствен реализира приходи от дейностите 

„Разпределение с природен газ” и „Снабдяване с природен газ”; 

Участникът в Обединение „Стартенержи”, „Енержи груп” АД не е осъществявал 

дейност за периода 2008- 2010 г.; 

Участникът „Ситигаз България” ЕАД и двама от участниците в кандидата 

Обединение „Стартенержи” („Старт инженеринг” АД и „Термогазсервиз” ООД) 

завършват финансовите си години с положителен резултат. Участникът в Обединение 

„Стартенержи”, „Енержигруп” АД би имал евентуални затруднения при финансирането 

на проекта за газификация  на община Габрово със собствени средства, предвид факта 

че не е осъществявал дейност; 

Ефективността на разходите на кандидатите в конкурса са добри. 

 

2-ра група - показатели за рентабилност, ликвидност и задлъжнялост 

 

Анализът на показателите от тази група обхваща периода от 2008 г. до 2010 г. и 

включва анализ на показателите за рентабилност на ДА, продажбите  и собствения 

капитал, на общата ликвидност и нивото на общата задлъжнялост. 

 

За периода 2008-2010 г. „Ситигаз България” ЕАД отчита рентабилност на 

собствения капитал от 3.29 % за 2008 г. и намалява до 2.48 % за 2010 г., което означава 

че дружеството е отчело ефективност от използването на собствения капитал. 

Позитивна тенденция се наблюдава и при рентабилността на приходите от продажба, 

която се движи в границите от 10.90% за 2008 г. до 4.62% за 2010 г. Рентабилността на 

ДА също е положителна през целия разглеждан период и към края на 2010 г. е 1.86%. 

Показателите за ликвидност на „Ситигаз България” ЕАД характеризират 

способността на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения с наличните 

си краткотрайни активи, като показателите за целия анализиран период се понижават и 

към края на 2010 г. общата ликвидност достига стойност от 0.39. 

За целия период прогнозираната финансова структура на „Ситигаз България” ЕАД 

предполага по - ниска степен на задлъжнялост, в сравнение с останалите кандидати, 

като делът на привлечения капитал в общата финансова структура в края на периода се 

увеличава и коефициентът на задлъжнялост достига 0.33 за 2010 г. 

За периода 2008-2010 г. участникът в Обединението „Стартенержи”, „Старт 

инженеринг” АД отчита рентабилност на собствения капитал от 31.87 % за 2008 г. и 

намалява до 3.67 % за 2010 г., което означава че дружеството е отчело висока 
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ефективност от използването на собствения капитал. Тенденцията за добра 

рентабилност се наблюдава и при рентабилността на приходите от продажба, която се 

движи в границите от 5.49% за 2008 г. до 1.16% за 2010 г. Рентабилността на ДА също е 

положителна през целия разглеждан период и към края на 2010 г. е 10.46%. 

Показателите за ликвидност на „Старт инженеринг” АД характеризират 

способността на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения с наличните 

си краткотрайни активи, като показателите за целия анализиран период също се 

понижават и към края на 2010 г. общата ликвидност достига стойност от 1.79. 

За целия период прогнозираната финансова структура на „Старт инженеринг” АД 

предполага висока степен на задлъжнялост, като делът на привлечения капитал в 

общата финансова структура в края на периода намалява и коефициентът на 

задлъжнялост достига 0.51 за 2010 г. 

За периода 2008-2010 г. участникът в Обединението „Стартенержи”, 

„Термогазсервиз” ООД отчита рентабилност на собствения капитал от 27.78 % за 

2008 г. и намалява до 16.64 % за 2010 г., което означава че дружеството е отчело висока 

ефективност от използването на собствения капитал. Тенденцията за добра 

рентабилност се наблюдава и при рентабилността на приходите от продажба, която се 

движи в границите от 6.02 % за 2008 г. до 7.50 % за 2010 г. Рентабилността на ДА също 

е положителна през целия разглеждан период и към края на 2010 г. е 4.94 %. 

Показателите за ликвидност на „Термогазсервиз” ООД характеризират 

способността на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения с наличните 

си краткотрайни активи, като показателите за целия анализиран период също се 

понижават и към края на 2010 г. общата ликвидност достига стойност от 0.99. 

За целия период прогнозираната финансова структура на „Термогазсервиз” ООД 

предполага висока степен на задлъжнялост, като делът на привлечения капитал в 

общата финансова структура в края на периода се увеличава и коефициентът на 

задлъжнялост достига 0.78 за 2010 г. 
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Показатели за ликвидност
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Анализът на факторите от групата показва, че: 

Рентабилността на собствения капитал на „Ситигаз България” ЕАД, „Старт 

инженеринг” АД и „Термогазсервиз” ООД е положителна и този факт дава основание 

да се счита, че дружествата не биха изпитвали затруднения при финансирането на 

проекта в частта му собствен капитал. Третият участник в Обединението, „Енерджи 

груп” АД не е осъществявал дейност и може да се предположи, че не би имал 

финансови възможности да инвестира със собствени средства. Високите стойности на 

показателите за рентабилност на собствения капитал на „Старт Инженеринг” АД и 

„Термогазсервиз” ООД  се дължат основно на относително малкия дял на собствения 

капитал в общия капитал на дружествата. Отчитайки размера на собствения капитал, 

кандидатът „Ситигаз България” ЕАД притежава  по- добра потенциална  възможност да 

инвестира собствни средства в ДА; 
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„Термогазсервиз” ООД е с най – висока рентабилност на приходите от продажби от 

всички кандидати, но с най- малък обем продажби от всички дружества за 2010 г.. Най 

– ниски стойности за същата година притежава друг участник в Обединението- „Старт 

Инженеринг” АД, като дружеството е с най- голям обем продажби; 

Общата ликвидност за 2010 г. е най - висока при „Старт инженеринг” АД, което 

означава че кандидатът би имал най – малки затруднения при погасяване на 

краткосрочните си задължения. С най – лоши показатели за ликвидност е „Ситигаз 

България” ЕАД; 

Коефициентът на задлъжнялост на „Ситигаз България” ЕАД е с по- ниски стойност 

през 2010 г. – 0.33, което прави кандидатът най- малко зависим от страна на 

финансовите институции. С по – високи показатели на задлъжнялост са двамата 

участници от Обединението „Стартенержи”. 

 

3-та група - мащаб на дейността 

 

Анализът включва оценка на стойността и изменението на активите, величината 

на собствения капитал и сравнение на балансовото число на кандидатите за периода 

2008 –2010 г.  

Към края на 2008 г. „Ситигаз България” ЕАД притежава активи на обща 

стойност 64 763 хил.лв., от които 52 621 хил.лв. (81.2%) са ДА и 12 142 хил.лв. (18.8%) 

краткотрайни активи.  

За периода 2008 - 2010 г. дружеството увеличава активите си с 43.5 % или с 28 155 

хил.лв., като ДА  са се увеличили с 57.1 %, а  краткотрайните активи са намалели  с 15.8 

%.  

Комплексното изменение на активите към края на 2010 г., спрямо 2008 г. е в 

резултат основно на: 

Увеличение на материалните активи с 28 024 хил. лв. (58.5 %);  

Увеличение на търговските и други вземания от 0 на 7 063 хил. лв. 

Увеличение на финансовите активи от 0 н 1 905 хил. лв.; 

Намаление на паричните средства с 4 847 хил. лв. (64.5 %); 

Намаление на краткосрочните вземания от 4 331 хил. лв. на 0. 

 

„Ситигаз България” ЕАД отчита изпреварващо нарастване на приходите от 

продажби, срещу по – умерен темп на нарастване на разходите за дейността. 

Увеличението на приходите от продажби за 2010 г. спрямо 2008 г. е 83.8%. 

Капиталът на „Ситигаз България” ЕАД се увеличава с 3.2% и към края на 

финансовата 2010 г. е 62 100 хил.лв. 

Към края на 2008 г. „Старт Инженеринг” АД притежава активи на обща 

стойност 24 088 хил.лв., от които 3 444 хил.лв. (14.3%) са ДА и 20 644 хил.лв. (85.7%) 

краткотрайни активи.  

За периода 2008 - 2010 г. дружеството увеличава активите си с 18.1 % или с 4 368 

хил.лв., като ДА  са се увеличили с 42.1 %, а  краткотрайните активи са се увеличили  с 

14.1 %.  

Комплексното изменение на активите към края на 2010 г., спрямо 2008 г. е в 

резултат основно на: 

Намаление на материалните активи с 414 хил. лв. (12.1 %);  

Увеличение на разходите за придобиване на ДМА от 0 на 1 874 хил. лв. 

Увеличение на краткотрайните материални активи със 189 хил. лв.(18.2%); 

Увеличение на краткосрочните вземания с 2 551 хил. лв. (17.01%). 
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„Старт Инженеринг” АД отчита изпреварващо намаление на приходите от 

продажби, срещу по – умерен темп на намаление на разходите за дейността. 

Намалението на приходите от продажби за 2010 г. спрямо 2008 г. е 7.4%.  

Капиталът на „Старт Инженеринг” АД се увеличава с 70.1% и към края на 

финансовата 2010 г. е 13 940 хил.лв. 

Към края на 2008 г. „Термогазсервиз” ООД притежава активи на обща стойност 

788 хил.лв., от които 310 хил.лв. (39.3%) са ДА и 478 хил.лв. (60.7%) краткотрайни 

активи.  

За периода 2008 - 2010 г. дружеството увеличава активите си повече от 3 пъти или 

с 2 453 хил.лв., като ДА  са се увеличили повече от 6 пъти, а  краткотрайните активи са 

се увеличили 94.8 %.  

Комплексното изменение на активите към края на 2010 г., спрямо 2008 г. е в 

резултат основно на: 

Увеличение на материалните активи с 2 000 хил. лв. (над 6 пъти);  

Увеличение на краткосрочните вземания с 579 хил. лв. (близо 2 пъти) 

Намаление на паричните средства от 103 хил.лв. на 100 хил.лв. 

 

„Термогазсервиз” ООД отчита изпреварващо намаление на разходите за дейността 

спрямо намалението на приходите от основна дейност. Намалението на приходите от 

продажби за 2010 г. спрямо 2008 г. е 20.4%. 

Капиталът на „Термогазсервиз” ООД се увеличава с 65.5% и към края на 

финансовата 2010 г. е 685 хил.лв. 

Графиката на сравнението на мащаба на дейността е следната: 

 

Собствен капитал и балансово число

(в хил.лв.)

0

25 000

50 000

75 000

100 000

Собствен капитал 60 187 60 559 62 100 8 193 13 575 13 940 414 571 685

Балансово число 64 763 82 877 92 918 24 088 37 371 28 456 788 3 410 3 241

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

"Ситигаз България" ЕАД "Старт Инженеринг" АД "Термогазсервиз" ООД

 
 

Основните изводи от сравнението по тази група показатели са следните: 

„Ситигаз България” ЕАД притежава над 3 пъти по- големи активи в сравнение с 

тримата участници в Сдружение „Стартенержи”; 

Собственият капитал на кандидатът „Ситигаз България” ЕАД превишава 

собствения капитал на участниците в Обединение „Стартенержи” повече от три пъти. 

„Ситигаз България” ЕАД е единственият кандидат притежаващ активи в ГРМ и 

съоръжения; 
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Единствено кандидатът „Ситигаз България” ЕАД отчита прираст на приходите от 

продажби за периода 2008- 2010 г. Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД е 

единственият кандидат, който отчита приходи от продажба на природен газ. 

 

Анализ на доказателствата за финансовото осигуряване на проекта 

 

Оценката на кандидатите за газификацията на територията на община Габрово е 

базирана и на анализ на финансовите възможности на всеки един от кандидатите за 

осигуряване на проекта. Заявените и разгледаните източници за финансиране на 

проекта от кандидатите са три:  

 собствен капитал;  

 привлечен капитал;  

 реинвестиции от реализацията на проекта.  

 

Финансовото осигуряване на всеки един проект е оценено въз основа на 

предоставените доказателства на кандидата за наличие на финансови средства за всеки 

един източник на финансиране, както и наличието на документи, в съответствие с 

планирания обем средства в бизнес плана на кандидата.   

По отношение на финансирането със собствен капитал, като доказателство са 

приети – протоколи от решение на управителния орган или Общото събрание на 

акционерите за финансиране на проекта със собствен капитал или друг документ, от 

които документи е видно, че дружеството е поело ангажимент да финансира 

инвестиционната програма със собствени средства . Също така за данни  за наличие на 

наличие на собствени средства са  приети финансовите отчети на кандидатите в частта 

реализирана печалба, след облагане, натрупани амортизационни отчисления, както и 

друг документ, доказващ възможността на кандидата да финансира инвестиционния 

проект, в частта му собствен капитал. 

По отношение на привлечения капитал като доказателства са приети – писма от 

банки или други финансови институции, удостоверяващи готовността им за 

финансиране на настоящия проект, в размер съответстващ на предвидения в бизнес 

плана.  

По отношение на средствата предвидени за финансиране чрез реинвестиране за 

доказателство се приема представения бизнес план, отчета за паричния поток, размера 

на акумулираната печалба след облагане в резултат на реализация на проекта и 

стойността на амортизационните отчисления.  

Обобщени стойности на видовете източници на финансиране на съответния 

проект за 20 години на всеки един от кандидатите са представени в следната таблица: 

 

Вид финансиране 

„Ситигаз България” 

ЕАД 

Обединение 

„Стартенержи" 

хил.лв. % хил.лв. % 

Собствени средства 8 500 25,00% 4 500 16,77% 

Реинвестирани парични потоци 0 0,00% 9 329 34,77% 

Привлечени средства 25 500 75,00% 13 000 48,46% 

Общо 34 000 100,00% 26 829 100,00% 

 

В представения от „Ситигаз България” ЕАД  20 годишен финансов модел, 

изготвен на база на бизнес плана за газификация на община Габрово, за периода 2012-

2031 г. са предвидени средства в общ размер на 34 000 хил.лв., които ще бъдат 

осигурени от : 

 

Собствени средства – 8 500 хил. лв.; 



 -25- 

Реинвестиции – 0 хил. лв; 

Привлечени средства – 25 500 хил. лв. 

 

"Ситигаз България" ЕАД

25,00%

0,00%

75,00%

Собствени средства Реинвестирани парични потоци Привлечени средства

 
 

Като доказателство за осигуряване на финансирането чрез собствен капитал, 

„Ситигаз България ” ЕАД  представя следните документи:  

 Протокол от заседание на съвета на диекторите на „Ситигаз България” ЕАД 

от 19.09.2011 г. с решение за участие в конкурса за газификация на територията на 

община Габрово и решение да се финансира инвестиционната програма със собствени 

средства в размер на 10 000 хил.лв.,  които превишават предвидените в бизнес плана 

собствени средства за финансиране на проекта;  

 Протокол на управителния съвет на едноличния акционер в „Ситигаз 

България” ЕАД „Фирмена група Газ Римини” АД от 15.11.2011 г. с решение да 

финансира „Ситигаз България” ЕАД, във връзка с конкурса за определяне на титуляр на 

лицензия за територията на община Габрово, като средствата превишават предвидените 

в бизнес плана собствени средства за финансиране на проекта. 

 

Като доказателство за осигурено финансиране, чрез привлечени средства са 

представени следните документи: 

  Писмо от „Райфайзенбанк България” ЕАД, с изх. № 76830/31.10.2011 г., с 

което банката изразява своето намерение, че е готова да финансира проекта за 

изграждане на ГРМ на територията на община Габрово до размера на 10 000 000 /десет 

милиона/ лева, в случай, че проекта на „Ситигаз България” ЕАД  отговаря на 

вътрешните правила за кредитиране на банката; 

Писмо за намерение от „Банка ДСК” ЕАД, с изх. № 14-00-6515/31.10.2011 г., 

с което банката изразява своето намерение да финансира проекта за газификация на 

община Габрово с кредити в размер на 10 000 000 /десет милиона/ лева, със срок на 

погасяване 5 години, в случай че искането за предоставяне на кредит отговаря на 

вътрешните правила на банката; 

Писмо за намерение от „УниКредит Булбанк” АД, с което банката заявява, че 

готова да финансира „Ситигаз България” ЕАД във връзка с инвестиционния проект и 

бизнес плана за изграждане на ГРМ на територията на община Габрово. Кредитът ще 

бъде в размер на 10 000 000 лева за срок от 5 години, като кредитът ще бъде отпуснат 

след получаване на лицензията. 
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 Писмо от Европейската банка за възстановяване и развитие от 03.11.2011 г., 

с което банката заявява, че е готова да финансира инвестиционните изисквания на 

„Ситигаз България” ЕАД, с случай че дружеството спечели търга. 

 „Ситигаз България” ЕАД декларира, че няма да финансира инвестиционната 

програма с реинвестиционни парични потоци.  

Общият размер на инвестиционната програма заявена от „Ситигаз България” ЕАД 

е в размер на 29 718 хил.лв. Размерът на заявените за финансиране средства е в размер 

на 34 000 лв. и превишават размера на инвестиционната програма с 14% (4 282 хил.лв.) 

Същевременно размерът на средствата, осигурени от кандидата са в размер на 50 000 

хил.лв. и превишават размера на инвестиционните разходи и заявените за финансиране 

средства съответно с 68% (20 282 хил.лв.) и 47% (16 000 хил.лв.).  

В представения от Обединението „Стартенержи”  20 годишен финансов модел, 

изготвен на база на бизнес плана за газификация на община Габрово, за периода 2012-

2031 г. са предвидени средства в общ размер на 26 829 хил.лв., които ще бъдат 

осигурени от : 

 Собствени средства – 4 500 хил. лв.; 

 Реинвестиции – 9 329 хил. лв.; 

 Привлечени средства – 13 000 хил. лв. 

 

О бединение "Стартенержи"

16,77%

34,77%

48,46%

Собствени средства Реинвестирани парични потоци Привлечени средства

 
 

Като доказателство за осигуряване на финансирането чрез собствен капитал, 

Обединение “Стартенержи” представя следните документи:  

 Протокол №133/10.11.2011г. от Заседание на Съвета на директорите на 

„Старт Инженеринг” АД с решение, че дяловото участие на дружеството в 

Обединение „Стартенержи” ще е 33% и при спечелване на конкурса ще внесе в 

капитала на Обединението 2 600 хил. лв. за осигуряване на финансови средства за 

проекта. 

 Протокол от 30.10.2011г. от Заседание на Съвета на директорите на 

„Енержигруп” АД, с който се приема участието на дружеството в конкурса. 

 Протокол №7/30.10.2011г. от Общо събрание  на акционерите на 

„Енержигруп ” АД с решение, че дяловото участие на дружеството в Обединение 

„Стартенержи” ще е 34% и в случай на спечелване на конкурса за община Габрово ще 

внесат в капитала на новоучреденото дружество 500 хил. лв. с цел осигуряване на 

финансови средства; 



 -27- 

 Протокол от 11.10.2011 г. от Общо събрание на съдружниците на 

„Термогазсервиз” ООД с решение, че дяловото участие на дружеството в Обединение 

„Стартенержи” ще е 33% и в случай на спечелване на конкурса за община Габрово ще 

внесат до един месец в капитала на новоучреденото дружество до 2 100 хил. лв. 

 

Като доказателство за осигурено финансиране, чрез привлечени средства са 

представени следните документи: 

 Писмо за намерение №220 – ГКК-2532/15.11.2011 г. от „Обединена българска 

банка” АД, с което банката описва „Старт Инженеринг” АД като добър и 

благонадежден и коректен партньор, спазващ задълженията си. ОББ АД изразява 

готовност, в случай че дружеството бъде определен за лицензиант, да осигури 

финансиране до 13 млн. лв. 

  

 Обединение „Стартенержи” декларира, че ще финансира част от 

инвестиционната си програма с реинвестирани парични потоци в размер на 9 329 хил. 

лв. За 20 годишния период, дружеството е осигурило реинвестиции в размер на 10 471 

хил.лв.  

Общият размер на инвестиционната програма, заявена от Обединение 

„Стартенержи”, е в размер на 24 630 хил.лв. Размерът на средствата, осигурени за 

финансиране на проекта, е в размер на 28 921 лв. и превишават размера на 

инвестиционната програма с 17 % (4 291 хил.лв.)  

В предложения Протокол от заседание на съвета на диекторите на „Ситигаз 

България” ЕАД от 19.09.2011 г. с решение за участие в конкурса за газификация на 

територията на община Габрово и решение да се финансира инвестиционната програма 

със собствени средства в размер на 10 000 хил.лв. се съдържа поемане на ангажимент за 

финансиране на проекта със собствени средства. 

В предложения Протокол на управителния съвет на едноличния акционер в 

„Ситигаз България” ЕАД „Фирмена група Газ Римини” АД от 15.11.2011 г.. с 

решение за участие на „Ситигаз България” ЕАД в конкурса за газификация на 

територията на община Габрово и решение да се финансира инвестиционната програма 

със собствени средства в размер на 10 000 хил.лв. се съдържа поемане на ангажимент за 

финансиране на проекта със собствени средства. 

Това обстоятелство дава основание да се счита, че приложените от „Ситигаз 

България” ЕАД доказателства за осигуряване на собствени средства са 

достатъчни. 

Собствените средства, които кандидатът „Ситигаз България” ЕАД заявява, че ще 

осигури, превишават необходимите съгласно бизнес плана собствени средства 

значително. 

С представеното писмо от „Райфайзенбанк България” ЕАД, се заявява интерес 

за финансиране на проекта на „Ситигаз България” ЕАД за газификация на община 

Габрово и може да се приеме, като достатъчно доказателство за осигуряване на част от 

привлечените средства. С представеното писмо от „Банка ДСК” ЕАД, се заявява 

интерес за финансиране на проекта на „Ситигаз България” ЕАД за газификация на 

община Габрово и може да се приеме, като достатъчно доказателство за осигуряване на 

част от привлечените средства. С представеното писмо от „УниКредит Булбанк” АД, 

се заявява интерес за финансиране на проекта на „Ситигаз България” ЕАД за 

газификация на община Габрово и може да се приеме, като достатъчно доказателство за 

осигуряване на част от привлечените средства. С представеното писмо от ЕБВР, се 

заявява интерес за финансиране на проекта на „Ситигаз България” ЕАД за газификация 

на община Габрово и може да се приеме, като достатъчно доказателство за осигуряване 

на част от привлечените средства.  
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Видно от писмата от банкови институции е, че „Ситигаз България” ЕАД е 

осигурило възможност за финансиране на проекта за газификация на територията на 

община Габрово в размер на 30 000 хил.лв. Това обстоятелство дава основание да се 

счита, че приложените от „Ситигаз България” ЕАД доказателства за осигуряване 

на привлечени средства са достатъчни.  

Привлечените средства, които кандидатът „Ситигаз България” ЕАД заявява, че ще 

осигури, превишават необходимите съгласно бизнес плана привлечени средства 

значително. 

Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД заявява, че няма да използва реинвестирани 

парични потоци за финансиране на инвестиционната си програма и в тази връзка не е 

правен анализ на финансовите възможности за финансиране на инвестиционната 

програма със свободен паричен поток. 

В предложения Протокол №133/10.11.2011г. от Заседание на Съвета на 

директорите от участника в Обединението „Стартенержи” „Старт Инженеринг” 

АД с решение за дялово участие в сдружението и решение да се финансира 

инвестиционната програма със собствени средства в размер на 2 600 хил.лв. се съдържа 

поемане на ангажимент за финансиране на проекта със собствени средства.  

В предложените Протокол от 30.10.2011г. от Заседание на Съвета на 

директорите и Протокол №7/30.10.2011г. от Общо събрание  на акционерите от 

участника в Обединението „Стартенержи” „Енержигруп” АД има решение за 

дялово участие в сдружението и решение да се финансира инвестиционната програма 

със собствени средства в размер на 500 хил.лв. Дружеството „Енержигруп” АД не 

извършва дейност последните три години и в тази връзка не е представило достатъчно 

доказателстава, че ще може да осигури средства за процентно участие в бъдещото 

дружество. 

В предложения Протокол от 11.10.2011 г. от Общо събрание на съдружниците 

от участника в Обединението „Стартенержи” „Термогазсервиз” ООД с решение за 

дялово участие в сдружението и решение да се финансира инвестиционната програма 

със собствени средства в размер не повече от 2 100 хил.лв. се съдържа поемане на 

ангажимент за финансиране на проекта със собствени средства.  

Горепосочените обстоятелства не дават основание да се счита, че 

приложените от Обединението „Стартенержи” доказателства за осигуряване на 

собствени средства са достатъчни. 

С представеното Писмо за намерение от „Обединена българска банка” АД, се 

заявява интерес за финансиране на участника в Обединението, „Старт Инженеринг” 

АД за газификация на община Габрово и може да се приеме, като достатъчно 

доказателство за осигуряване на част от привлечените средства.  

Видно от писмото от банката е, че Обединението „Стартенержи” е осигурило 

възможност за финансиране на проекта за газификация на територията на община 

Габрово в размер на 13 000 хил.лв. Това обстоятелство дава основание да се счита, 

че приложените от Обединението доказателства за осигуряване на привлечени 

средства са достатъчни.   

Привлечените средства, които кандидатът Обединение „Стартенержи” заявява, че 

ще осигури, превишават необходимите съгласно бизнес плана привлечени средства. 

Резултатите от анализа на паричния поток на Обединение „Стартенержи” 

показват, че при спазване на заложената капиталова структура, етапност на изграждане 

на мрежата, размер на инвестициите, както и количествата природен газ за 

разпределение и обществено снабдяване, дружеството има възможност да осигури 

заложените средства за реинвестиции.  

Паричните средства за инвестиции осигурени от реинвестирани парични потоци 

превишават необходимите за финансиране с 1 142 хил.лв. Това обстоятелство дава 
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основание да се счита, че приложените от Обединението доказателства за 

финансиране на инвестиционната програма с реинвестиции са достатъчни.   

 

IІI.1.3. Технически и организационни възможности, материални и човешки 

ресурси на кандидатите за изграждане и експлоатация на газоразпределителни 

мрежи. 

И двамата кандидати са приложили към заявленията си, данни за наличието на 

технически и организационни възможности, материални и човешки ресурси. Описани 

са организационните структури, представени са доказателства за образованието на 

ръководните им екипи и квалификацията на техническия персонал. Включени са данни 

за използването на информационни технологии и съвременни софтуерни продукти 

свързани с дейността им. 

„Ситигаз България” ЕАД: Представени са описания на инфраструктура на 

информационните технологии (IT инфраструктура), основния хардуер и на 

информационните и приложни софтуерни системи. Кандидатът е дал подробен списък 

на приложни софтуерни програми, които използва в зависимост от задачите, които 

трябва да се разрешават. Описани са техническите характеристики на 

информационните мрежи и софтуер на „Ситигаз България” ЕАД.  

 Използваният от кандидата, специализиран софтуер GIADA, както и подобрения 

му вариянт GIADA 
AGE 

, гарантират съвместимост с наличните в дружеството системи и 

обръща внимание на оперативния интерфейс и на сигурността чрез адекватен контрол. 

Конфигурирайки се върху различни платформи и мрежови архитектури, той е в 

състояние да обработва количества данни от всякакъв вид и размер. За италианския 

пазар, базисните модули могат да се интегрират. 

Представена е организационно-управленската структура на дружеството. 

Приложено е общо описание на основните дейности, с които се занимават отделните 

дирекции в дружеството.  

Административната  структура на „Ситигаз България” ЕАД включва: 

24% висш управленски персонал в т.ч. председател на съвета на директорите, 

член на съвета на директорите и директорите на дирекции; 

12% среден мениджмънт;  

64% изпълнителски персонал в т.ч. специалисти, анализатори, оператори и 

технически сътрудници; 

„Ситигаз България” ЕАД е предоставило подробна справка за професионалната 

квалификация на персонала, последваща от копия на дипломи, сертификати и 

свидетелства удостоверяващи различните образователни степени. 

Представен е проект на организация на дейността в бъдещия офис в Габрово, като 

се предвижда да бъдат ангажирани 75 човека, описани по бройки и по задължения.  

Дружеството е въвело в дейността си система за качество ISO 9001:2008, както и 

системите ISO14001:2005, ISO 18001:2007. 

Кандидатът е заявил, че прокетирането ще се извършва от фирама „Технотерм 

Инженеринг” ЕООД, която разполага с проектанти с пълна и подходяща 

правоспособност и има повече от 22 години опит в областта на газификацията и 

изграждането на газова инфраструктура.  

Методиката, ръководството и контролът, дружеството предвижда да се бъдат 

осъществявани от фирмите „Термола” ЕООД и „Технотерм Инженеринг” ЕООД. 

„Технотерм инженеринг” ЕООД притежава сертификати ISO 9001:2000, ISO 

14001 и ISO 18001, както и всички разрешения за работа с газ и съоръжения с високо 

налягане. 

„Ситигаз България” ЕАД възнамерява в процеса на строителство да използва нови 

технологии, като: безизкопно полагане, възстановяване на настилката съгласно 

изискванията на съответните норми и технологии, разработени от самото дружество.  
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Обединение „Стартенержи” е представило подробна информация за приложни 

софтуерни системи.  

Обединението „Стартенержи”, възнамерява да изгради Интернет базирана 

компютърна мрежа VPN /Virtual Privite Network/. Наличието на такъв вид мрежа ще 

позволи централизирано администриране на работните места в офисите, своевременно 

предаване на оперативна и управленска информация, както и работа в реално време с 

актуална база данни за газоразпределителните мрежи на всички потребители на 

мрежата. Чрез внедряването на VPN ще се осигури преносна среда за изграждане на 

Корпоративна интегрирана информационна система /КИИС/. 

Подробно са описани корпоративните софтуерни системи с които Обединението в 

момента разполага. В тях са включени: деловодна система, вкл. документооборота, 

вътрешна и външни електронни пощи, дайджест стандарти. Единна финансово-

счетоводна софтуерна система /Ажур 5L/, софтуерна система за управление на 

газоразпределително дружество, автоматизирана диспечерска система SCADA. 

        Предстоящо е внедряването на следните системи: 

 географски сървър, който да централизира базата данни от кадастралната 

информация; 

 обединяването на използваните база данни, както и добавянето на данни от 

другите корпоративни системи в складово стопанство от данни] 

 „Информационна система за управление на газоразпределителните 

предприятия”. Системата е изградена на модулен принцип и се базира на Windows 

PC, като  основните три модула са: модул „Клиенти”, модул „Експлоатация” и 

модул „Фактуриране”. 

 Кандидатът е представил подробен списък на технологичното оборудване /по 

вид и бройки/, собственост на „Старт инженеринг” АД. Приложен и списък на 

оборудването за изследване и осигуряване на качеството. 

„Термогазсервиз” ООД е приложило препис от инвентарната книга на 

дружеството с описание на притежаваното техническо оборудване. 

Обединение „Стартенержи” е представило документи за всяко едно от трите 

дружества влизащи в състава му по отделно, а именно организационна структура, 

образованието и квалификацията на ръководния персонал и правоспособността на 

техническия персонал. 

Ръководните служители на Обединение “Стартенержи” са с висше инженерно, 

икономическо и юридическо образование, както и със средно специално в съответната 

професионална област. Предоставени са организационните структури на „Енержигруп” 

АД, „Старт Инженеринг” АД и „Термогазсервиз” ООД. 

Документацията на Обединение „Стартенержи” е упоменато, че притежава 

собствено ноу-хау за реализиране на проекти за газификация на градове в България.  

За последните три години „Енержигруп” АД не е осъществявало никаква дейност. 

От предоставената информация е видно, че и двамата кандидати в конкурса, 

притежават достатъчно ресурси – технически, материални и човешки за изпълнението 

на проекта: „Разпределение на природен газ на територията на Община Габрово”.  

  

IІІ.1.2. Критерии за оценка на предложението 

 

ІII.1.2.1. Оценка на инвестиционния проект в съответствие с пазарната 

ситуация 

 

На база на предвидените инвестиции и натуралните показатели на кандидатите за 

първия 10-годишен период – изградената газоразпределителна мрежа, брой 

присъединени потребители, консумация за периода и достигната консумация в края на 

10-тата година, са изчислени параметри за ефективност на инвестицията. 
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При оценката по този критерий са взети предвид следните елементи: 

 Стойност на инвестицията към десетата година 

 Общо изградена мрежа в км. за 10 години; 

 Консумация за десетгодишния период 

 Инвестиции за достигнатата средногодишна консумация за десетгодишния 

период; 

 Инвестиции за обща консумация за периода; 

 Инвестиции на 1 линеен метър изградена ГРМ за 10 години; 

 Инвестиции за присъединен потребител. 

Данните са илюстрирани в следната таблица: 

 

Параметър Мярка 

Заявители 

„Ситигаз  

България" ЕАД 

Обединение 

„Стартенержи" 

Общо изградена мрежа към десетата година км 187,0 204,3 

Консумация на природен газ през десетата година хнм³ 19 298 39 389 

Консумация за десет годишен период (средно на година) хнм³ 15 327 26 332 

Брой потребители към десетата година, в т.ч. бр. 7 785 11 808 

промишлени потребители бр. 43 39 

ОА и Т потребители бр. 92 123 

битови потребители бр. 7650 11646 

Общо инвестиции за двадесет години хил.лв. 29 718 26 829 

Общо инвестиции за десет години хил.лв. 29 718 26 562 

за промишлени потребители хил.лв. 3 998 4980 

за ОА и Т потребители хил.лв. 9 556 4097 

за битови потребители хил.лв. 16 164 17485 

Цена на 1 линеен метър изградена ГРМ към десетата година лв./км. 158.92 130.02 

Инвестиции за достигната консумация през  десетата година лв/хнм3 1 539,95 674,35 

Инвестиции за присъединен потребител в края на десет 

годишния период 
хил.лв./потр. 3,82 2,25 

П хил.лв./потр. 92,97 127,69 

ОА и Т хил.лв./потр. 103,87 33,31 

Б хил.лв./потр. 2,11 1,50 

 

Двамата кандидати за първия 10 годишен период, както и за 20 годишния период,  

предлагат близки стойности на инвестицията.  

„Ситигаз България” ЕАД очаква да изгради 100 % от  общия размер на 

инвестициите си през първите 10 години, докато Обединение „Стартенержи”  –99%. 

Планираните инвестиции през първите 10 години и за целия 20 годишен период на 

дружествата са представени в следната графика: 
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От графиката е видно, че към края на десетгодишния и двадесетгодишния период 

по-високи инвестиционни разходи планира да изпълни „Ситигаз България” ЕАД  -  по 

29 718 хил.лв.  

За същия период „Ситигаз България” ЕАД  предвижда да изгради по- къса по 

дължина газоразпределителна мрежа на територията на община Габрово, възлизаща на 

186.999 км.: 

 

 
 

Инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ на територията на общ. Габрово  
(в хил.лв.) 
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На базата на предвидените инвестиции за първия 10 годишен период  е изчислена 

ефективността на предвидените инвестиции и по-долу са представени разходите за 

съответните натурални показатели, които илюстрират разликата в ефективността на 

проектите на кандидатите. 

 

Предвидена консумация за 10-годишен период 

 

 
 

Както се вижда от графиката, по-голяма предвидена консумация за целия 10-

годишен период предвижда Обединение “Стартенержи”, следвано от „Ситигаз 

България” ЕАД.  

 

Инвестиции за достигната консумация през 10-тата  година 

 

Този показател дава информация относно инвестиционните разходи по отношение 

на достигнатото потребление в края на 10 годишния период и е в пряка зависимост с 

предвиденото проникване и обем на потреблението по групи потребители, а също и от 

насищането на мрежата към съответния момент. 
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По този показател по-добри стойности има Обединение “Стартенержи”, следвано 

от „Ситигаз България” ЕАД, като този показател е в пряка зависимост с предвидените 

консумации от двамата кандидати към края на десетгодишния период. 

   

Инвестиции на 1 линеен метър изградена газоразпределителна мрежа към 

края на десетата година  

 

Показателят отразява стойността на инвестицията за единица изградена мрежа. 

Величината главно зависи от избраната схема за газификация, технологични решения 

за изграждане на газоразпределителната мрежа, а също така и от обема на 

предвидените СМР. 

 

Инвестиции за достигната консумация през десетата година  
(лв./хнм3) 
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Инвестиции за достигната 
консумация през  десетата година 

1539,95 674,35 

"Ситигаз България" ЕАД Обединение "Стартенержи" 
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Както се вижда от графиката, по-ниска стойност на показателя предвижда 

Обединение „Стартенержи”, следвано от „Ситигаз България” ЕАД.  

 

Инвестиции на присъединен потребител към края на десетата година 

 

Показателят отразява зависимостта между инвестиционните разходи и броя 

присъединени потребители. Показателят е в пряка зависимост със степента на 

проникване на територията на общината, предвидения брой битови, ОА и Т и 

промишлени потребители, както и етапа на изграждане на газоразпределителната 

мрежа. 

 

Цена на 1 линеен метър изградена ГРМ към десетата година 
(лв./метър) 
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Цена на 1 линеен метър изградена 
ГРМ към десетата година 

158,92 130,02 

"Ситигаз България" ЕАД Обединение "Стартенержи" 
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По-ниска стойност на показателя по отношение на промишлените потребители 

предвижда „Ситигаз България” ЕАД, а по отношение на инвестициите на 

присъединените ОА и Т и битови потребители, по-ниска стойности предвижда 

Обединение „Стартенержи”. 

Разликите в показателите за ефективност се дължат на различния подход на 

двамата кандидати за присъединяване на потребители. Вследствие на различните 

подходи на дружествата при сегментирането на пазара на природен газ, се наблюдава 

разлика в броя на присъединените потребители за групите обществено-

административни и битови. Кандидатът Обединение „Стартенержи” предвижда да 

присъедини над 11 000 битови потребители и в резултат на това инвестиционните 

разходи за присъединен потребител и за консумация са значително по- ниски, в 

сравнение с предложените от другия кандидат. 

 

ІII.1.2.2. Среднопретеглена цена за пренос и снабдяване на природен газ по 

газоразпределителната мрежа за първия десетгодишен период 

Към предложенията за участие в конкурса са приложени заявления за 

утвърждаване на цени за пренос и снабдяване, както и цени за присъединяване на 

промишлените, обществено административните и битовите потребители на следните 

дружества в хронологичен ред:  

- „Ситигаз България” ЕАД; 

- Обединение „Стартенержи”. 

Цените за пренос и снабдяване на природен газ на кандидатите за I-ви и II-ри 

регулаторен период са обобщени в следната таблица: 

 

Група потребители Мярка 
І- ви период 

(2012-2016 г.) 

ІI-ри период 

(2017-2021 г.) 

                                                          „Ситигаз България" ЕАД 

Цена за разпределение на природен газ 

Промишлени потребители лв./хнм3 121,51 лв 118,22 лв 

до 10 000 нм3 лв./хнм3 188,88 лв 201,31 лв 

над 10 до 100 000 нм3 лв./хнм3 165,65 лв 172,66 лв 

Инвестиции за присъединен потребител, към края на десетгодишния период 
(хил.лв./потр.) 

1,00 

10,00 

100,00 

1000,00 

"Ситигаз България" ЕАД 92,97 103,87 2,11 

Обединение "Стртенержи" 127,69 33,31 1,50 

П ОА и Т Б 
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над 100 000 до 500 000 нм3 лв./хнм3 120,29 лв 116,71 лв 

над 500 000 до 1 000 000 нм3 лв./хнм3 110,76 лв 104,96 лв 

над 1 000 000 нм3 лв./хнм3 93,49 лв 83,66 лв 

ОА и Т потребители лв./хнм3 192,13 лв 204,42 лв 

Битови потребители лв./хнм3 236,40 лв 236,48 лв 

Цена за снабдяване с природен газ 

Промишлени потребители лв./хнм3 6,63 лв 8,41 лв 

до 10 000 нм3 лв./хнм3 6,63 лв 8,41 лв 

над 10 до 100 000 нм3 лв./хнм3 6,63 лв 8,41 лв 

над 100 000 до 500 000 нм3 лв./хнм3 6,63 лв 8,41 лв 

над 500 000 до 1 000 000 нм3 лв./хнм3 6,63 лв 8,41 лв 

над 1 000 000 нм3 лв./хнм3 6,63 лв 8,41 лв 

ОА и Т потребители лв./хнм3 6,81 лв 8,45 лв 

Битови потребители лв./хнм3 15,48 лв 13,21 лв 

Цена за разпределение и снабдяване с природен газ 

Промишлени потребители лв./хнм3 128,14 лв 126,63 лв 

до 10 000 нм3 лв./хнм3 195,51 лв 209,72 лв 

над 10 до 100 000 нм3 лв./хнм3 172,28 лв 181,07 лв 

над 100 000 до 500 000 нм3 лв./хнм3 126,92 лв 125,12 лв 

над 500 000 до 1 000 000 нм3 лв./хнм3 117,39 лв 113,37 лв 

над 1 000 000 нм3 лв./хнм3 100,12 лв 92,07 лв 

ОА и Т потребители лв./хнм3 198,94 лв 212,87 лв 

Битови потребители лв./хнм3 251,88 лв 249,69 лв 

Обединение  "Стартенержи" 

Цена за пренос на природен газ по МГО 

Промишлени потребители лв./хнм3          78,93 лв           36,02 лв  

ОА и Т потребители лв./хнм3          78,93 лв           36,02 лв  

Битови потребители лв./хнм3          78,93 лв           36,02 лв  

Цена за разпределение на природен газ 

Промишлени потребители лв./хнм3          37,10 лв           22,02 лв  

до 20 000 нм3 лв./хнм3         100,72 лв            46,60 лв  

над 20 000 до 200 000 нм3 лв./хнм3           90,25 лв            38,57 лв  

над 200 000 нм3 лв./хнм3           29,66 лв            20,19 лв  

ОА и Т потребители лв./хнм3          96,66 лв           71,60 лв  

до 20 000 нм3 лв./хнм3         108,03 лв            79,47 лв  

над 20 000 до 200 000 нм3 лв./хнм3           97,19 лв            72,43 лв  

над 200 000 нм3 лв./хнм3           80,48 лв            57,44 лв  

Битови потребители лв./хнм3        181,67 лв         108,34 лв  

Цена за снабдяване с природен газ 

Промишлени потребители лв./хнм3            9,27 лв           11,79 лв  

до 20 000 нм3 лв./хнм3             9,27 лв            11,79 лв  

над 20 000 до 200 000 нм3 лв./хнм3             9,27 лв            11,79 лв  

над 200 000 нм3 лв./хнм3             9,27 лв            11,79 лв  

ОА и Т потребители лв./хнм3            9,38 лв           11,85 лв  

до 20 000 нм3 лв./хнм3             9,38 лв            11,85 лв  

над 20 000 до 200 000 нм3 лв./хнм3             9,38 лв            11,85 лв  

над 200 000 нм3 лв./хнм3             9,38 лв            11,85 лв  

Битови потребители лв./хнм3          14,97 лв           15,95 лв  

Цена за разпределение и снабдяване с природен газ 

Промишлени потребители лв./хнм3        125,30 лв           69,83 лв  

до 20 000 нм3 лв./хнм3         188,92 лв            94,41 лв  

над 20 000 до 200 000 нм3 лв./хнм3         178,45 лв            86,38 лв  

над 200 000 нм3 лв./хнм3         117,86 лв            68,00 лв  

ОА и Т потребители лв./хнм3        184,97 лв         119,47 лв  
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до 20 000 нм3 лв./хнм3         196,34 лв          127,34 лв  

над 20 000 до 200 000 нм3 лв./хнм3         185,50 лв          120,30 лв  

над 200 000 нм3 лв./хнм3         168,79 лв          105,31 лв  

Битови потребители лв./хнм3        275,57 лв         160,31 лв  

Забележка: Всички цени са в български лева без начислен ДДС. 

 

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

годишни регулаторни периода могат да се направят следните констатации и уточнения: 

- Кандидатите предлагат за утвърждаване цени за пренос на природен газ и цени 

за снабдяване с природен газ, както и цени за пренос и снабдяване с природен газ. 

„Ситигаз България” ЕАД предлага за утвърждаване цените за промишлените 

потребители да бъдат диференцирани в зависимост от годишното потребление. 

Обединение „Стартенержи” предлага да бъдат диференцирани цените за пренос на 

природен газ и за снабдяване с природен газ на промишлените и ОА и Т потребители; 

- Обединение „Стартенержи” предлага за утвърждаване цени за пренос на 

природен газ по МГО. 

- Предложените от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване цени за пренос 

и снабдяване с природен газ през първите 5 години са над средните текущи 

стойности  за страната (цените при промишлените потребители са по-високи с 

24.72 %, обществено-административните – по високи с 35.05%, а битовите по-

високи с 9.20%).  

- Предложените от Обединение „Стартенержи” за утвърждаване цени за 

пренос и снабдяване с природен газ през първите 5 години също са над средните 

текущи стойности  за страната (цените при промишлените потребители са по-

високи с 21.96%, обществено-административните – по- високи с 25.57%, а 

битовите по- високи с 19.47%).  

По- долу са представени графики за първия регулаторен период, 

илюстриращи предложените цени: 

 

Цени за пренос на природен газ по ГРМ за I-ви регулаторен 

период 

(лв./хнм3) 

0,00 лв

50,00 лв

100,00 лв

150,00 лв

200,00 лв

250,00 лв

300,00 лв

"Ситигаз България" ЕАД 121,51 лв 192,13 лв 236,40 лв

Обединение

"Стартенержи"

116,03 лв 175,59 лв 260,60 лв

Промишлени 

потребители

ОА и Т  

потребители

Битови 

потребители
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Цени за снабдяване с природен газ за I-ви регулаторен период  

(лв./хнм3) 

0,00 лв

4,00 лв

8,00 лв

12,00 лв

16,00 лв

20,00 лв

"Ситигаз България" ЕАД 6,63 лв 6,81 лв 15,48 лв

Обединение

"Стартенержи"

 9,27 лв  9,38 лв  14,97 лв 

Промишлени 

потребители

ОА и Т  

потребители

Битови 

потребители

 

Цени за пренос и снабдяване с природен газ за I-ви регулаторен 

период 

(лв./хнм3)

0,00 лв

50,00 лв

100,00 лв

150,00 лв

200,00 лв

250,00 лв

300,00 лв

"Ситигаз България" ЕАД 128,14 лв 198,94 лв 251,88 лв

Обединение

"Стартенержи"

125,30 лв 184,97 лв 275,57 лв

Промишлени 

потребители

ОА и Т  

потребители

Битови 

потребители

 
Заб.: 

1. Всички цени са без ДДС 
2. Цените за пренос на природен газ на Обединение „Стартенержи” отчитат и разходите за пренос по МГО 

 

По долу са представени графики за втория регулаторен период, илюстриращи 

предложените цени: 
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Цени за пренос на природен газ по ГРМ за II-ри регулаторен 

период 

(лв./ хнм3)

0,00 лв

50,00 лв

100,00 лв

150,00 лв

200,00 лв

250,00 лв

"Ситигаз" ЕАД 118,22 лв 204,42 лв 236,48 лв

Обединение

"Стартенержи"

58,04 лв 107,62 лв 144,36 лв

Промишлени 

потребители
ОА и Т  потребители Битови потребители

 

 

Цени за сбнабдяване с природен газ през ГРМ за II-ри регулаторен  
период  

(лв./хнм3) 

0,00 лв 

2,00 лв 

4,00 лв 

6,00 лв 

8,00 лв 

10,00 лв 

12,00 лв 

14,00 лв 

16,00 лв 

18,00 лв 

"Ситигаз" ЕАД 8,41 лв 8,45 лв 13,21 лв 

Обединение 

"Стартенержи" 

 11,79 лв   11,85 лв   15,95 лв  

Промишлени  

потребители 
ОА и Т потребители Битови потребители 
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Цени за пренос през ГРМ и снабдявне с природен газ за II-ри 

регулаторен период 

(лв./хнм3)

0,00 лв

50,00 лв

100,00 лв

150,00 лв

200,00 лв

250,00 лв

300,00 лв

"Ситигаз" ЕАД 126,63 лв 212,87 лв 249,69 лв

Обединение

"Стартенержи"

69,83 лв 119,47 лв 160,31 лв

Промишлени 

потребители
ОА и Т  потребители Битови потребители

 
Заб.: 
1. Всички цени са без ДДС 

2. Цените за пренос на природен газ на Сдружение „Стартенержи” отчитат и разходите за пренос по МГО 

 

Среднопретеглените цените за пренос и снабдяване с природен газ на кандидатите 

за I-ви и II-ри регулаторен периoд и за десетгодишния период са обобщени в таблицата 

по- долу: 

 

Група потребители Мярка Цена 

Среднопретеглена цена за I-ви регулаторен период 

„Ситигаз България" ЕАД 

Анюитетна цена лв./хнм3 195,22 лв. 

Обединение „Стартенержи" 

Анюитетна цена лв./хнм3 171,72 лв. 

Среднопретеглена цена за II-ри регулаторен период 

„Ситигаз България " ЕАД 

Анюитетна цена лв./хнм3 208,57 лв. 

Обединение "Стартенержи" 

Анюитетна цена лв./хнм3 106,45 лв. 

Среднопретеглена цена за 10 години 

"Ситигаз България" ЕАД 

Анюитетна цена  лв./хнм3 203,05 лв. 

П лв./хнм3 127,33 лв. 

ОА и Т лв./хнм3 206,45 лв. 

Б лв./хнм3 250,43 лв. 

Обединение „Стартенержи" 

Анюитетна лв./хнм3 134,26 лв. 

П лв./хнм3 93,75 лв. 

ОА и Т лв./хнм3 149,24 лв. 

Б лв./хнм3 203,47 лв. 

Забележка: Всички цени са в български лева без начислен ДДС. 
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Среднопретеглената цена за пренос и снабдяване през първия и втория 

регулаторен период е по-ниска при Обединение „Стартенержи”, следвано от „Ситигаз 

България” ЕАД.  

 

Анюитетна цена за I-ви регулаторен период

(лв./хнм3)

155,00 лв

160,00 лв

165,00 лв

170,00 лв

175,00 лв

180,00 лв

185,00 лв

190,00 лв

195,00 лв

200,00 лв

Анюитетна цена 195,22 лв 171,72 лв

"Ситигаз България" ЕАД Обединение "Стартенержи"

 

Анюитетна цена II-ри регулаторен период 

(лв./хнм3)

0,00 лв

50,00 лв

100,00 лв

150,00 лв

200,00 лв

250,00 лв

Анюитетна цена 208,57 лв 106,45 лв

"Ситигаз България" ЕАД Обединение "Стартенержи"

 
Заб.: 

1. Всички цени са без ДДС 

2. Цените за пренос на природен газ на Обединение „Стартенержи” отчитат и разходите за пренос по МГО 

 

Видно от графиката по- долу, за десетгодишния период среднопретеглените цени 

по групи потребители, по-ниски са предложените от Обединение "Стартенержи", 

следвано от „Ситигаз България” ЕАД. 
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Среднопретеглени цени за дасетгодишния период по групи потребители

(лв./хнм3)

0,00 лв

50,00 лв

100,00 лв

150,00 лв

200,00 лв

250,00 лв

300,00 лв

"Ситигаз България" ЕАД 127,33 лв 206,45 лв 250,43 лв

Обединение "Стартенержи" 93,75 149,24 203,47

П ОА и Т Б

 
Заб.: 
1. Всички цени са без ДДС 

2. Цените за пренос на природен газ на Обединение „Стартенержи” отчитат и разходите за пренос по МГО 

 

Видно от графиката по долу, за целия десет годишен период анюитетната 

цена за пренос и снабдяване на природен газ е по-ниска съгласно предложението 

на Обединение „Стартенержи”, следвано от „Ситигаз България” ЕАД: 

 

Анюитетна цена за десетгодишния период 

(лв./хнм3)

0,00 лв

50,00 лв

100,00 лв

150,00 лв

200,00 лв

250,00 лв

Анюитетна цена 203,05 лв 134,26 лв

"Ситигаз България" ЕАД Обединение "Стартенержи"

 
Заб.: 

1. Всички цени са без ДДС 

2. Цените за пренос на природен газ на Обединение „Стартенержи” отчитат и разходите за пренос по МГО 

 

ІII.1.2.3.Прогнозни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа 

по групи потребители за първия десетгодишен период. 

С цел съпоставимост на посочените от кандидатите прогнозни цени за 

присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи потребители за 
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съответните периоди са преизчислени, като среднопретеглените цени са преизчислени 

на база прогнозните цени за съответната група/подгрупа и броя на присъединените 

потребители, заложени в бизнес плана и във финансовите модели на кандидатите.  

Цените за присъединяване на потребители на кандидатите са обобщени в следната 

таблица: 

 

Група потребители Мярка 
І- ви период 

()2012-2016 г.) 

ІI-ри период 

(2017-2021 г.) 

„Ситигаз България" ЕАД 

Цена за присъединяване 

Промишлено потребители лв./потр. 2 900 лв. 

ОА и Т потребители лв./потр. 1 200 лв. 

Битови потребители лв./потр. 280 лв. 

За десетгодишния период лв./потр. 305.34 лв. 

Обединение  "Стартенержи" 

Цена за присъединяване 

Промишлено потребители лв./потр. 3 105 лв. 

до 200 м3/час лв./потр. 2 952 лв. 

над 200 м3/час до 600 м3/час лв./потр. 3 032 лв. 

над 600 м3/час до 900 м3/час лв./потр. 3 152 лв. 

над 900 м3/час лв./потр. 3 282 лв. 

ОА и Т потребители лв./потр. 2 102 лв. 

до 25 м3/час лв./потр. 2 001 лв. 

над 25 м3/час до 50 м3/час лв./потр. 2 071 лв. 

над 50 м3/час до 100 м3/час лв./потр. 2 131 лв. 

над 100 м3/час лв./потр. 2 206 лв. 

Битови потребители лв./потр. 554 лв. 

За десетгодишния период лв./потр, 578,55 лв. 

Забележка: Всички цени са в български лева без начислен ДДС. 

 

За първия 10-годишен период могат да се очертаят следните по- важни 

констатации и уточнения: 

- И двете дружества предлагат еднакви цени, разделени по групи/ подгрупи 

потребители, които са за целия 10-годишен период. 

- Цените за присъединяване на промишлените и обществено-административни 

потребители предложени от Обединение „Стартенержи” са получени като 

среднопретеглени стойности на цените за присъединяване по подгрупи, зададени в 

заявлението за цени с броя на присъединените консуматори на същите подгрупи.  

- По-ниски цени за присъединяване на потребители през първи и втори 

регулаторни периода, както и общо за целия 10 годишен период  предлагат: 

- За Промишлени потребители – „Ситигаз България” ЕАД; 

- За ОА и Т потребители – „Ситигаз България” ЕАД; 

- За Битови потребители – „Ситигаз България” ЕАД; 

По-важните констатации са илюстрирани с графиките, изложени по-долу:  
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Цени за присъединяване по групи потребители за I-ви и II-ри регулаторни периоди

(лв./потребител)

0
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1,000
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"Ситигаз България" ЕАД 2,900 1,200 280

Обединение "Стартенержи" 3,105 2,102 554

Промишлени потребители ОА и Т  потребители Битови потребители

 

Среднопретеглена цена за присъединяване на потребители към ГРМ на територията на 

общ. Габрово

(лв./потребител)
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Цена за присъединяване 305.34 578.55

"Ситигаз България" ЕАД Обединение "Стартенержи"
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Прихиди от присъединяване на потребители за десетгодишния период,

(в лева)
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1,000,000

2,000,000
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8,000,000

Приходи от присъединяване 2,377,100 6,831,525

"Ситигаз България" ЕАД Обединение "Стартенержи"

 
Забележка: 1. Всички цени са без включен ДДС.  

   2. Приходите от присъединяване са определени на база заявените цени, без ДДС 

 

По-ниска среднопретеглена цена общо за всички групи потребители за целия 

10 годишен период предлага „Ситигаз България” ЕАД 

По-големи приходи от присъединяване на потребители за целия 10 годишен 

период прогнозира Обединение „Стартенержи”.   

 

ІII.1.2.4. Бизнес план за изграждането на мрежа за газификацията в 

територия  

Двамата кандидати са представили бизнес планове за проекта с посочени 

параметри в съответствие с изискванията на конкурсната документация.  

Двамата кандидати са представили бизнес планове за проекта с посочени 

параметри в съответствие с изискванията на конкурсната документация, както и 

маркетингово проучване за територията на община Габрово.  

 

Маркетингово проучване 

 

Достоверността на бизнес плана се определя от качеството на маркетинговото 

проучване. Детайлността на проучването определя и степента на точност на входните 

параметри в бизнес плана, а от там и върху крайните резултати и изводи. 

При разработване на маркетинговите си проучвания кандидатите посочват 

различни източници на информация относно пазара на природен газ на територията на 

общината и степента на готовност на потребителите да се присъединят към 

газоразпределителната мрежа.  

Основните данни от маркетинговите проучвания са представени в следната 

таблица: 
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Група потребители 
„Ситигаз 

България" ЕАД 

Обединение 

„Стартенержи" 

Присъединени потребители към 10 година 

Промишлени потребители 43 бр. 39 бр. 

ОА и Т потребители 92 бр. 123 бр. 

Битови потребители 7 650 бр. 11 646 бр. 

Максимална часова консумация (м3/час) към 10 година 

Промишлени потребители 8 200 11 517 

ОА и Т потребители 11 040 9 168 

Битови потребители 19 125 15 140 

Очаквана средно годишна консумация на природен газ за десетгодишен 

период (хнм3) 

Промишлени потребители 3 910 хнм3 14 385 хнм3 

ОА и Т потребители 5 382 хнм3 3 969 хнм3 

Битови потребители 6 345 хнм3 7 977 хнм3 

Очаквана средно годишна консумация на природен газ за десетгодишен 

период (хнм3/потребител) 

Промишлени потребители 90,93 хнм3 368,85 хнм3 

ОА и Т потребители 58,50 хнм3 32,27 хнм3 

Битови потребители 0,83 хнм3 0,68 хнм3 

 

Кандидати са представили данни по отношение на очакваната годишна 

консумация на природен газ по години и по групи потребители, както и по отношение 

на броя потребители, които ще бъдат присъединени. И двамата кандидати са 

използвали един и същ подход по отношение на групирането на потребителите и са 

формирали три групи потребители – промишлени (П), обществено- административни и 

търговски (ОА и Т) и битови потребители (Б). 

 Кандидатите са използвали различни стратегии по отношение на навлизането на 

пазара и постигане на целевите равнища: 

 

 „Ситигаз България” ЕАД предвижда през първите десет години да бъде 

извършена пълната газификация на територията на общ. Габрово, без да се уточнява, 

кои са предвидените за газификация населени места. Кандидатът предвижда да 

газифицира 43 бр. промишлени потребители на територията на общината, 92 ОА и Т 

потребители и 7 650 битовите потребители.  

Обединение „Стартенержи” също предвижда през първите десет години да бъде 

извършена пълната газификация на територията на общ. Габрово, без да се уточнява, 

кои са предвидените за газификация населени места. Кандидатът е предвидил  

газификация на 100 % от промишлените и ОА и Т потребители, съгласно 

маркетинговото проучване- 39 бр. от промишлените потребители на територията на 

общината, 123 от ОА и Т потребители и 11 646 от битовите потребители. 

За оценка на маркетинговите проучвания за пазара на природен газ на територията 

на община Габрово са разгледани следните индикатори:  

Общ потенциален пазар на природен газ определен от кандидатите, в т.ч.:  

 Очаквана средногодишна консумация на природен газ в хнм
3
 по групи 

потребители;  

 Очаквана средногодишна консумация на природен газ в хнм
3
 на един 

потребител;  

 Присъединени потребители към края на 10-тата година. 

Потенциалният пазар на природен газ на територията на общината е определен 

индивидуално от всеки заявител, на база направеното проучване и е следното: 
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Присъединени потребители към 10 година

1 бр,

10 бр,

100 бр,

1 000 бр,

10 000 бр,

100 000 бр,

Промишлени потребители 43 бр, 39 бр,

ОА и Т  потребители 92 бр, 123 бр,

Битови потребители 7 650 бр, 11 646 бр,

"Ситигаз България" ЕАД Обединение "Стартенержи"

 
 

По-висок брой потенциални промишлени потребители за целия 10 годишен 

период дава „Ситигаз България” ЕАД. По-висок брой потенциални ОА и Т потребители 

за целия 10 годишен период дава Обединение „Стартенержи”. По отношение на 

битовите потребители, Обединение „Стартенержи” предвижда да присъедини 

значително повече потребители в сравнение със „Ситигаз България” ЕАД.  

Очакваната средна консумация за десет годишния период е показана на следната 

графика: 

 

Консумация за десетгодишен период

0 хнм3

5 000 хнм3

10 000 хнм3

15 000 хнм3

20 000 хнм3

Промишлени потребители 3 910 хнм3 14 385 хнм3

ОА и Т  потребители 5 382 хнм3 3 969 хнм3

Битови потребители 6 345 хнм3 7 977 хнм3

"Ситигаз България" ЕАД Обединение "Стартенержи"

 
 

При промишлените потребители по – висока средногодишна консумация заявява 

Обединение „Стартенержи”, като консумацията е с около 3.5 пъти по – висока от 

другия кандидат. За ОА и Т потребители по – висока средногодишна консумация 

заявява кандидатът „Ситигаз България” ЕАД, като консумацията е с 36% по – висока от 

консумацията на другия кандидат.  За групата на битовите потребители по- висока 

консумация предвижда кандидатът Обединение „Стартенержи”, като консумацията е с 

26% по – висока от консумацията на другия кандидат.   
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Очаквана средногодишна консумация на природен газ в хнм
3
 на един потребител 

за първите десет години на проекта е представена в следната графика:  

 

0,00 хнм3
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100,00 хнм3

10 000,00 хнм3

"Ситигаз България" ЕАД 90,93 хнм3 58,50 хнм3 0,83 хнм3

О бединение "Стартенержи" 368,85 хнм3 32,27 хнм3 0,68 хнм3

Промишлени 

потребители
О А и Т потребители Битови потребители

 
 

По отношение на промишлените потребители по – висока средногодишна 

консумация заявява Обединение „Стартенержи”, като консумацията е с около 4 пъти по 

– висока от другия кандидат. За ОА и Т потребители по – висока средногодишна 

консумация заявява кандидатът „Ситигаз България” ЕАД, като консумацията е с 81% 

по – висока от консумацията на другия кандидат.  За групата на битовите потребители 

по- висока консумация предвижда кандидатът „Ситигаз България” ЕАД, като 

консумацията е с 21% по – висока от консумацията на другия кандидат.   

 

Параметри на бизнес плана 

  

- Показатели за ефективност на проекта 

 

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

представили следните стойности: 

 

Показатели за ефективност Мярка 
„Ситигаз България” 

ЕАД 

Обединение 

„Стартенержи" 

Нетна настояща стойност на капитала хил.лв. 7 621 1 181 

Вътрешна норма на възвръщаемост на капитала % 9,10% 11,13% 

Срок на откупуване на собствения капитал год. 10 16,3 
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За определяне на показателите за ефективност на проекта, „Ситигаз България” 

ЕАД е използвал фактор за дисконтиране r=5%, при заявен от кандидатът 8%, както и 

нетния паричен поток на проекта за 20 годишен период. Обединението „Стартенержи” 

не е заявило фактор на дисконтиране, нито начинът на формиране на показателите за 

ефективност. Това прави невъзможно сравняването на заявените от двамата кандидати 

показатели за ефективност на проекта за изграждане на газоразпределителна мрежа на 

територията на община Габрово. 

Поради това за постигане на сравнимост на показателите за ефективност на 

проекта същите са преизчислени при използване на еднакъв подход за формиране на 

паричен поток и еднакви фактори на дисконтиране. 

В тази връзка ефективността на двата проекта е определена на база паричните 

потоци от оперативна дейност и инвестиционните разходи, като е използвана единна 

норма на дисконтиране в размер на 8.11%, която е равна на действащия към ноември 

2011 г. среден лихвени процент по новодоговорени кредити в лева, отпускани от 

търговските банки на нефинансови институции, съгласно БНБ. Използваният 

дисконтов фактор (r=8.11%) е по- висок от използваната през първия регулаторен 

Нетна настояща стойност на капитала (NPV) 
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период НВ на кандидата „Ситигаз България” ЕАД (7.80%) и по- нисък от използваната 

през първия регулаторен период НВ на кандидата Обединение „Стартенержи” 

(12.14%). 

 

Показатели за ефективност Мярка 
„Ситигаз България” 

ЕАД 

Обединение 

„Стартенержи" 

Нетна настояща стойност на капитала хил.лв. 1 920 -12 409 

Вътрешна норма на възвръщаемост на капитала % 9,36% 2,38% 

Срок на откупуване на собствения капитал год. 10 17 

 

Размерът на NPV (Нетна настояща стойност) и IRR (Вътрешна норма на 

възвръщаемост) на проекта са показани на долните графики:  
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Нетната настояща стойност (NPV) на представения от „Ситигаз България” ЕАД 

проект, след дисконтиране с дисконтов фактор r=8.11% e положителна величина и 

Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR= 9.36%) е по- висока от използвания 

дисконтов фактор (r=8.11 %), което показва че проекта е финансово ефективен. 

Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде на 10
-та

 година от началото на проекта. 

Нетната настояща стойност (NPV) на представения от Обединение 

„Стартенержи” проект, след дисконтиране с дисконтов фактор r=8.11% e отрицателна 

величина и Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR= 2.38%) е по- ниска от 

използвания дисконтов фактор (r=8.11 %), което показва че проекта е финансово 

неефективен. Изкупуването на инвестицията се очаква да бъде на 17
-та

 година от 

началото на проекта. 

Капиталовата структура на дружествата е представена в следната графика: 

 

Капиталова сруктура 
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“Ситигаз България” ЕАД О бединение "Стартенержи"

 
 

От графиката се вижда, че относителният дял на собствените средства в общия 

капиталов ресурс варира от 25.00 % при „Ситигаз България” ЕАД до 51.54 % при 

Обединението „Стартенержи”. 

Относителният дял на привлечения капитал в общия капиталов ресурс варира от 

48.46 % при Обединението „Стартенержи” до 75.00 % при „Ситигаз България” ЕАД. 

По- високия дял на собствените средства (собствен капитал и реинвестирани 

парични потоци) води до по- голяма норма на възвръщаемост на капитала на 

Обединението „Стартенержи”. 

 

ІII.1.2.5. Използване на местни ресурси при изграждането на ГРМ 

 

„Ситигаз България” ЕАД е заявило, че всички дейности по проектиране, мениджмънт, 

реализация, технически контрол и строителен надзор в гр. Габрово ще се извършват в 

голяма степен от хора, жители на общината. За тази цел ще се набират хора и ще се 

използват местни фирми за подизпълнители, регистрирани в региона, които отговарят 

на изискванията, определени в съответните нормативни документи и изисквания на 

КОД – Технически правилник за експлоатация на мрежите и ремонтната програма, 

които са съгласувани с изискванията на Европейската банка за възстановяване и 

развитие. 
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Обединение „Стартенержи” е заявило при реализацията на проекта, че ще  

използва социално слаби и безработни хора за строителни дейности.  

 Основните дейности, в които ще бъдат разкрити нови работни места при 

стартирането и развитието на газификацията на Община Габрово са маркетинг, реклама 

и обслужване на клиенти (изготвяне на рекламно-информационни материали, 

извършване на разяснителна работа сред населението, провеждане на социологически 

тип проучвания, инкасови операции и др.); изграждане на газопроводната мрежа и 

съоръжения, на сградни и вътрешни газови инсталации; контрол на състоянието, 

поддръжка, ремонт и сервизно обслужване на газоразпределителна система; доставка, 

монтаж и пуск на газоползващо оборудване; гаранционно обслужване на газовите 

инсталации и спомагателен неквалифициран труд. 

Кандидатът Обединение „Стартенержи” ще назначава служители след оценяване 

на всички кандидати за работа по ясно определени критерии, съобразени с 

изискванията на длъжността и нейната спецификация. По този начин ще се предостави 

възможност за реализация на млади и амбициозни хора. Ще се наемат изцяло местни 

ресурси за работа и допълнително ще се възлага извършването на част от дейностите на 

фирми-подизпълнители от общината.  

 

ІV. Членовете на определената с решение на ДКЕВР №ТПрГ-6/21.11.2011 г. 

комисия за провеждане на конкурс за определяне на титуляр на лицензия за 

осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на 

община Габрово са оценили съгласно заложените в конкурсната документация 

критерии предложенията на кандидатите по следния начин: 

 

1. Критерии за оценка на кандидата 

 

1.1. Финансови възможности на кандидата  

 

Въз основа на направената оценка по този критерии, конкурсната комисия е 

оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  26.80 т.;  

Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  18.00 т.  

Въз основа на представените данни „Ситигаз България” ЕАД получава по- висока 

оценка, предвид че кандидатът е представил по- убедителни доказателства за 

финансиране на проекта със собствен и привлечен капитал. „Ситигаз България” ЕАД 

притежава значително повече активи и собствен капитал в сравнение с участниците в 

Обединение „Стартенержи”, което е обективна предпоставка за по-високи потенциални 

възможности за осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции. 

 Участникът в Обединение „Стартенержи” „Енержигруп” АД не е осъществявал 

дейност през последните три години и не е представило достатъчно доказателства, че 

ще може да осигури средства за процентно участие в бъдещото дружество 

 

1.2. Опит на кандидата в изграждането и експлоатацията на 

газоразпределителни мрежи  
 

Въз основа на направената оценка по този критерии, конкурсната комисия е 

оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  20.40 т.;  
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Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  12.00 т.  

По-голям опит притежава „Ситигаз България” ЕАД. Кандидатите са оценени на 

базата на километри изградени газоразпределителни мрежи, брой присъединени 

потребители, количества реализиран природен газ на година, години опит в 

разпределението на природен газ. 

 

1.3. Технически и организационни възможности, материални и човешки 

ресурси на кандидата за изграждане и експлоатация на газоразпределителни 

мрежи  
 

Въз основа на направената оценка по този критерии, конкурсната комисия е 

оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  18.60 т.;  

Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  14.10 т.  

И двамата кандидати в конкурса разполагат с достатъчни технически и 

организационни възможности, материални и човешки ресурси, свързани с 

изграждането и експлоатацията на газоразпределителни мрежи. Представени са данни 

за въвеждането на информационни технологии и съвременни софтуерни продукти, 

свързани с дейността. Кандидатите са представили сертификати по ISO, разрешения, 

удостоверения и лицензии за извършване на дейности в областта на строителството и 

газификацията.  

 „Ситигаз България” ЕАД разполага с организационна структура и високо 

квалифициран персонал, и има опит в осъществяването на проекти, свързани с 

изграждането на газоразпределителни мрежи в България. Обединение „Стартенержи” е 

представило организационните структури на трите дружества, влизащи в състава му. 

Кандидатът разполага с високо квалифициран и технически подготвен персонал.   

 

По първата група критерии - Критерии за оценка на кандидата, конкурсната 

комисия е оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  39.48 т.;  

Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  26.46 т.  

 

2. Критерии за оценка на предложението 

 

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

 

Въз основа на направената оценка по този критерии, конкурсната комисия е 

оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  17.20 т.;  

Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  20.00 т.  

В зависимост от направеното проучване на пазара на природен газ на територията 

на община Габрово и плановете за газификация, по- високо оценени са Обединение 

„Стартенержи”, следвани от „Ситигаз България” ЕАД. 

Планираните инвестиции на кандидатите през първите 10 години са съответно: 

- За „Ситигаз България” ЕАД – 29 718 хил. лв.; 
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- За  Обединение „Стартенержи” – 26 332 хил. лв. 

По-голяма консумация, достигната през 10
-та

 година предвижда да достигне 

Обединение „Стартенержи”, следвано от „Ситигаз България” ЕАД. 

По-голяма консумация за целия десетгодишен период е предвидена от  

Обединение „Стартенержи”, следвано от „Ситигаз България” ЕАД. 

По-ниска стойност по показателя инвестиции на 1 линеен метър изградена 

газоразпределителна мрежа предвижда Обединение „Стартенержи”, следвано от 

„Ситигаз България” ЕАД. Ниската цена на един линеен метър ГРМ постигната от 

Обединение „Стартенержи” се дължи основно на голямата дължина на мрежата, която 

дружеството планира да изгради–204.3 км. 

 

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

газоразпределителната мрежа за първия десетгодишен период 

 

Въз основа на направената оценка по този критерии, конкурсната комисия е 

оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  9.40 т.;  

Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  10.80 т.  

 За първия десетгодишен период среднопретеглените цени за групите на 

промишлените потребители, ОА и търговски потребители и битовите потребители са 

по-ниски в предложението на Обединение „Стартенержи”, следвано от „Ситигаз 

България” ЕАД.  

За целия десетгодишен период среднопретеглената (анюитетна) цена за пренос и 

снабдяване на природен газ е по-ниска при Обединение „Стартенержи”, следвано от 

„Ситигаз България” ЕАД. 

 

2.3. Прогнозни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа 

по групи потребители за първия десетгодишен период 

 

Въз основа на направената оценка по този критерии, конкурсната комисия е 

оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  5.50 т.;  

Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  4.70 т.  

 За първия десетгодишен период среднопретеглените цени за присъединяване по 

групи потребители са по-ниски за промишлените потребители, за ОА и търговски 

потребители и за битовите потребители в предложението на „Ситигаз България” ЕАД, 

следвано от Обединение „Стартенержи”. 

 

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

Габрово 

 

Въз основа на направената оценка по този критерии, конкурсната комисия е 

оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  13.60 т.;  

Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  8.00 т.  
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 И двамата кандидати са представили задълбочено маркетингово проучване, с 

приложени анкетни карти към него и резултати от проучването. По отношение на 

ефективността на проекта, по- ефективен е проекта предложен от „Ситигаз България” 

ЕАД.  

 

2.5. Използване на местни ресурси при изграждането на 

газоразпределителната мрежа  

 

Въз основа на направената оценка по този критерии, конкурсната комисия е 

оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  5.30 т.;  

Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  4.60 т.  

От изложените данни следва извода, че в предложенията и на двамата кандидати 

се предвижда използването на местни човешки ресурси, както в дейността по 

изграждане, така и в експлоатацията на мрежите, като са включили в проектите си 

възможности за квалификация и преквалификация на местни специалисти. 

В предложението на „Ситигаз България” ЕАД се посочва наемане на конкретен 

брой местни човешки ресурси, докато Обединение „Стартенержи” не се ангажира с 

посочване на конкретен брой хора, които ще бъдат наети от местни ресурси. 

 

По втората група критерии - Критерии за оценка на предложението, 

конкурсната комисия е оценила кандидатите, както следва: 

„Ситигаз България” ЕАД с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  20.40 т.;  

Обединение „Стартенержи” с резултат от оценките на членовете на конкурсната 

комисия от  19.24 т.  

 

Въз основа на направената оценка, конкурсната комисия е класирала кандидатите, 

както следва: 

На първо място: „Ситигаз България” ЕАД с краен резултат от оценките на 

членовете на конкурсната комисия от  59,88 т.;  

На второ място: Обединение „Стартенержи” с краен резултат от оценките на 

членовете на конкурсната комисия от  45,70 т.  

 

V. След самостоятелна преценка на изложените в доклада на комисията за 

провеждане на конкурса обстоятелства и факти и направените предложения и като 

възприема и потвърждава мотивите за оценка на предложенията и класирането на 

кандидатите, изложени в доклада на комисията за провеждане на конкурса, Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране установи също така, че: 

1. При комплексната оценка на предложението на „Ситигаз България” ЕАД за 

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

дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Габрово, 

то най-пълно и точно отговаря на поставените пред кандидатите в конкурса 

изисквания. 

2.  „Ситигаз България” ЕАД е приложило достатъчно убедителни доказателства за 

осигуряване на заложените в бизнес плана собствени и привлечени средства, 

необходими за финансиране на проекта и по-ниска цена за присъединяване на 

потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община 

Габрово, по-висок размер на инвестиционните разходи в рамките на първия 

десетгодишен период от бизнесплана на дружеството. Бизнес планът на 
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кандидатът „Ситигаз България” ЕАД е с по-добри показатели за ефективност. 

Кандидатът е демонстрирал висока степен на готовност да осъществи проекта за 

газификация на община Габрово в сроковете и с параметрите на представения 

бизнесплан. Предложил е по-оптимална степен на газификация в рамките на 

общината. Предвидил е използването на повече местни ресурси в сравнение с 

предложенията на другия кандидат. 

3. Класираният на второ място кандидат Обединение „Стартенержи” притежава 

по- малък финансов потенциал, но предвижда да присъедини повече 

потребители с по- голяма консумация (обща и на един потребител) в сравнение с 

класирания на първо място кандидат. В неговото предложение не са достатъчно 

развити доказателствата за финансиране със собствени средства. Това води до 

висок потенциален риск за реализацията на проекта на кандидата. Предложената 

от кандидата среднопретеглена цена за пренос и обществено снабдяване с 

природен газ е по-ниска от тази на класирания на първо място кандидат. 

Кандидатът Обединение „Стартенержи” е планирал по-малък размер на 

инвестиционни разходи в рамките на предложения бизнесплан и предлага 

изграждането на повече километри газоразпределителна мрежа на територията 

на община Габрово. 

4. Кандидатът „Ситигаз България” ЕАД е изпълнил изискванията на конкурсната 

документация, относно представянето на документи и доказателства относно 

предложението за участие в конкурса за определяне на титулярна лицензия за 

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

община Габрово. Съгласно условията на конкурсната документация, 

кандидатът е обвързан с направените в конкурса предложения. „Ситигаз 

България” ЕАД е направило предложение, което отговаря на изискванията на 

конкурсната документация и е представил необходимите доказателства, че може 

да осъществи това предложение. 

 

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

VIII от конкурсната документация, при потвърждаване на мотивите, оценката и 

класирането на кандидатите, изложени в доклада на комисията за провеждане на 

конкурса за определяне на титуляр на лицензия за осъществяване на дейността 

„разпределение на природен газ” на територията на община Габрово, Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране извърши следното класиране на кандидатите 

в конкурса: 

 

На първо място: „Ситигаз България” ЕАД. 

На второ място: Обединение „Стартенержи”. 

За спечелил конкурса кандидат се определя „Ситигаз България” ЕАД. 

 

„Ситигаз България” ЕАД е поискало издаване на лицензия за дейността 

„разпределение на природен газ” за срок от 35 години. Направена е обосновка на 

искания срок на лицензията с реализация на подготвения бизнес план за газификацията 

на община Габрово и развитие на междуселищните и газоразпределителни мрежи на 

територията на общината. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране приема изложените от 

заявителя аргументи за срока на лицензията, като счита, че издаването на лицензия за 

максимално допустимия по закон срок от 35 години се налага с оглед на необходимия 

срок за реализацията на проекта и възвръщаемостта на вложените инвестиции, както и 

амортизационния срок на активите на газоразпределителната мрежа и съоръженията 

към нея. 
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 На основание чл. 49, ал. 3 от ЗЕ, Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране с решението си за класиране на кандидатите и определяне на лицето, 

спечелило конкурса, му издава съответната лицензия. 

Поради горното и на основание чл. 44, ал. 4 от ЗЕ, на дружеството, класирано на 

първо място в настоящия конкурс, следва да се издадат лицензии за извършване на 

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

от краен снабдител”. 
 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 49, ал. 3,чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 и 

ал.3, чл. 42, ал. 1 и чл. 44, ал. 4 от Закона за енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

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

за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на 

община Габрово, както следва: 

 

На първо място: „Ситигаз България” ЕАД, ЕИК: 131285259 

със седалище и адрес на управление:  

Република България, София 1360, община Столична,  

район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4. 

 

На второ място: Обединение „Стартенержи”, ЕИК 200076854 

 със седалище и адрес на управление: 

 Република България, гр. София, ж.к. Люлин, п. код 1335,  

 ул. „Д-р Петър  Дертлиев” № 133, партер.  

 

ІІ. Определя „Ситигаз България” ЕАД, ЕИК: 131285259, със седалище и 

адрес на управление: Република България, София 1360, община Столична, район 

Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4 за лице, спечелило конкурса за определяне на 

титуляр на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен 

газ” на територията на община Габрово. 

 

ІII. Издава на „Ситигаз България” ЕАД, със седалище и адрес на 

управление: Република България, София 1360, община Столична, район 

Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4, ЕИК: 131285259 лицензия № Л-376-

08/26.01.2012 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на 

територията на община Габрово за срок от 35 години. 

 

ІV. „Ситигаз България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 

Република България, София 1360, община Столична, район Връбница, ул. „Адам 

Мицкевич” № 4, ЕИК: 131285259 лицензия № Л-376-12/26.01.2012 г. за извършване 

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

община Габрово за срок от 35 години. 

 

 V. На основание чл. 45, ал. 2, т. 2 и ал. 6 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката задържа гаранциите за участие в конкурса, 

представени от кандидатите, до изтичане на срока за подаване на жалба срещу 

решението. Задържа гаранцията на лицето, спечелило конкурса, като 

първоначална лицензионна такса. 
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 На кандидатите в конкурса да се изпратят писмени уведомления за 

настоящото решение. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

/А. Семерджиев/ 

 

  

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

   /Емилия Савева/ 

 

 


