
Ръководството представя своя доклад и финансов отчет към 30 юни  2016 г 
 
ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 
 
Описание на основната дейност 
 
„Ситигаз България" ЕАД е дружество, основано през септември 2004 г., като 100% 
дъщерно на италианското дружество за разпределение и продажба на природен газ 
„Групо Сочиета Газ Римини" АД. Фирмата е създадена с цел придобиване на лицензии 
за продажба и разпределение на природен газ в България. След участие и спечелване на 
търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия от страна на „Групо Сочиета 
Газ Римини" АД, съгласно българското законодателство, лицензия за газоснабдяване и 
продажба на природен газ бе издадена на българското дружество „Ситигаз България" 
ЕАД през октомври 2006 г.  
 
„Групо Сочиета Газ Римини" АД е със 100% дялово участие в капитала на „Ситигаз 
България" ЕАД. 
 
Предмет на дейност на фирмата е разпределение и продажба на природен газ в 
обособена територия Тракия, община Кърджали, община Велинград, община Павел 
баня,община Брацигово и община Гурково за срок от 35 години, след изграждане на 
собствена газоразпределителна  мрежа. 
Решение № И4-Л-209/31.08.2011г. на КЕВР (комисия за енергийно и водно 
регулиране) издава лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. –  за осъществяване на 
дейността Разпределение на природен газ и лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. – 
Снабдяване с природен газ от краен снабдител със срок от 35 години. 
Решение № И1-Л-358/29.08.2011г. на КЕВР издава лицензия № Л-358-08/06.06.2011 г. 
– за осъществяване на дейността Разпределение на природен газ на територията на 
община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община 
Главиница за срок 35 години и лицензия № Л-358-12/06.06.2011 г. – Снабдяване с 
природен газ от краен снабдител газ на територията на община Силистра, община 
Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница за срок 35 години. 
Решение на КЕВР № ТПрГ-1 от 26.01.2012 г. издава лицензия № Л-376-08/26.01.2012 
г. за осъществяване на дейност „разпределение на природен газ” на обособена 
територия на община Габрово и лицензия № Л-376-12/26.01.2012 г. за осъществяване на 
дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия на 
община Габрово. Лицензиите са за срок от 35 години. 
 
 Продажби на природен газ за първо шестмесечието на 2016 г. и структура на 
продажбите по сектори 
 
Общо продаден природен газ за първите шест месеца от 2016 г. са 35,891 хил. м3   
Промишлен сектор     29,014   80.84% 
Обществено административен     5,838   16.26% 
Битов          1,039     2.90% 
Всичко       35,891    100% 
 
И през първото шестмесечие на 2016 г. продължи рекламната кампания,  насочена към 
битовите клиенти. „Ситигаз България“ ЕАД съвместно с фирма „Технотерм 
инженеринг“ ЕАД (свързано лице под общ контрол на „Групо Сочиета Газ Римини" 



АД) предлага промоционална оферта за всички техни нови клиенти. Промоцията 
обхваща новите битови абонати и включва преференциални цени, както за 
първоначално включване към газопреносната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД, така 
и за оборудване, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация.  

„Ситигаз България“ ЕАД предлага доставка и изграждане на вътрешножилищната 
газификация при условията на продажба с разсрочено плащане при условия: 
първоначално плащане в размер на 20% от цената при подписване на договора за 
възлагане на доставката и изграждането на вътрешножилищната газификация; и 
останалите 80% от цената – на равни месечни вноски за срок от 5 години (60 месеца).  

Изградена мрежа 

Общата дължина на изградена газоразпределителна мрежа към 30.06.2016 г. е около 
750 км. 

Потребители 
Към 30.06.2016 г. общият брой на потребителитe на природен газ са 2,099 броя. 
 
Структура на 
потребителите  

брой относителен дял 

Промишлен сектор 200 9,24% 
Обществено 
административен 

392 18,11% 

Битов  1,572 72,65% 
Всичко 2,164 100% 
 
Цени и ценообразуване 
 
В зависимост от това, за какви цели ползват потребителите природен газ, те са 
разделени на три групи: промишлени, обществено административни и битови. От своя 
страна, промишлените потребители са разделени на шест подгрупи според 
количеството природен газ, което потребяват годишно. За групата на промишлените 
потребители Дружеството предлага регресивен механизъм на цените, т.е. 
консумираните количества от всеки отделен потребител да се заплащат по намаляваща 
скала в зависимост от достигнатото ниво на консумация на природен газ. При всяко 
отделно достигнато ниво ценовата тарифа е намаляваща, като за потребление в 
дадената група всеки потребител заплаща цената за групата. 
 
За всяка от дейностите на Дружеството „Разпределение” и „Обществено снабдяване” в 
съответствие с разпределение на разходите и на активите за съответните дейности са 
формирани отделни цени. Цената за продажба на природен газ е компонент от двете 
цени. „Ситигаз България” ЕАД продава природен газ на по-ниски цени с цел 
осигуряване на конкурентно способно равнище на цените на природния газ спрямо 
цените на алтернативните енергоносители и поддържане на устойчиво ценово равнище 
за по-продължителен период от време. 
 
 
Резултати за текущия период 
 
В отчета за всеобхватния доход към края 30.06.2016 г. приходите от лицензионната 
дейност за отчетния период са: 



- от разпределение и снабдяване с природен газ – 18 805 хил. лв.) 
- от изграждане на газови инсталации: 67 хил. лв.  
- други приходи и предоставяне на услуги: 248 хил.лв.  

Общо разходите за дейността са 16 827 хил. лева, от които отчетната стойност на 
продадените стоки и материали е 13 445 хил. лв. 

- финансовите разходи са 416  хил.лв.  
 

През първото полугодие на 2016 г. са въведени в експлоатация дълготрайни 
материални активи на стойност от 2 200 хил. лв. Към 30.06.2016 г. дълготрайните 
материални активи са с отчетна стойност 127 564 хил. лв. с натрупана амортизация  24 
644 хил. лв. и балансова стойност 103 155 хил. лв., а дълготрайните нематериални 
активи са с отчетна стойност 5 923 хил. лв. с натрупана амортизация 1 651 хил. лв. и 
балансова стойност 4 272 хил. лв. 
Към 30.06.2016 г. капитализираните разходи за изграждане на газопроводната мрежа са 
на стойност 1 515 хил. лв. 
 
Структура на основния капитал 
 

Акционери Участие Брой акции Номинална 
стойност (лв.) 

Групо Сочиета Газ Римини 
АД 

100 % 60,000,000 60,000,000 

 
ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 
2016 г.: 

- През 2016 г. „Ситигаз България” ЕАД ще продължи да развива газоразпределителната 
мрежа и да предлага природен газ на стопанските, обществено – административни и 
битовите потребители на.   
 
През 2016 г. „Ситигаз България” ЕАД предвижда да инвестира сума в размер на 3,000 
млн.лв. Основната част е за изграждане на газоразпределителна мрежа  в  градовете 
Хасково, Казанлък, Пловдив и  Силистра. Общо през 2016 г. е предвидено да се изгради 
газопроводна мрежа с дължина 20 км.  
 
По отношение на Обществено административния сектор, през 2016 г. ще продължим 
присъединяването но детски градини и училища в Хасково, Кърджали, Габрово, 
Силистра, както и в общините, в които предстои да бъдат пуснати новопостроените 
мрежи. 
 
Дружеството ще продължи развитието на система за управление на околната среда ISO 
14000, както и OHSAS 18001:2007 относно системата за управление на здравословните 
и безопасни условия на труда и система за качество ISO 9001, както и нововъведения 
стандарт за социална отговорност SA 8000:2008, като горните се съгласуват с тези на 
Групо Сочиета Газ Римини АД. 
 
Управител: 
 
д-р инж. Александър Кожухаров 


