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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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                                                             Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП - 09 

от 27.12.2010 г. 

 

 

          ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 27.12.2010 г., като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-467/08.12.2010г.  относно подадено от „Камено-газ” ЕООД  заявление с вх. 

№ E-15-33-8/05.08.2010 г. за  одобряване на бизнес план за периода 2010 – 2014 г. и 

събраните данни от проведеното на 21.12.2010 г. открито заседание, установи 

следното:  

 

„Камено-газ” ЕООД е притежател на лицензия №Л-143-08/11.10.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-143-12/27.04.2009 г. за 

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

Камено за срок от 15 години. Дружеството е подало заявление с вх. № E-15-33-

8/05.08.2010 г. с искане за одобрение на бизнес план за периода 2010 – 2014 г. С писмо 

с вх. № E-15-33-9/16.11.2010 г. дружеството е внесло в ДКЕВР коригиран бизнес план, 

в съответствие с модела за утвърждаване на цени. 

С Решение №БП-044/21.11.2005 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Камено-

газ” ЕООД за периода 2005 – 2009 г. Заявителят не е спазил изискването на чл.14, ал.4 

от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

Бизнес планът на „Камено-газ” ЕООД за периода 2010-2014 г. е изготвен в 

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

дейностите в енергетиката. Бизнес планът включва:  инвестиционна програма; 

производствена програма; ремонтна програма;  социална програма; прогнозна 

структура и обем на разходите;  прогнозни годишни финансови отчети; прогнозна 

структура на капитала;  размер и начин на финансиране; прогноза за цените на 

предоставяните услуги; предложения за равномерно изменение на цените при 

значително  изменение на ценообразуващите елементи;  план по качество;  екологични 

аспекти;  определяне на области за повишаване на ефективността. 

          Въз основа на предоставената информация са разгледани  и анализирани 

основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на 

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

дейността за периода 2010 - 2014 година. 

Към настоящият момент „Камено-газ” ЕООД, има изградени приблизително 4 км. 

стоманени разпределителни газопроводи с налягане (16 бара) за промишлените 
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потребители и около 25 км. полиетиленови газопроводи с налягане (5 бара) за градската 

част за обществения и битов сектор, както и за промишлеността. Изградени са и 

следните поддържащи съоръжения: АГРС - Камено – 13 500 нм³/час; Система за 

катодна защита с 1 брой катодна станция; Линейни кранови възли - за 143 бр. 

потребители; Газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните 

консуматори; Одорираща станция – 1 бр. 

Според бизнес плана на „Камено-газ” ЕООД за периода 2010 – 2014 г. предложената 

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

 Развитие на газоснабдяването на териториите на лицензията; 

 Максимално използване капацитета на съществуващите газопроводи; 

 Газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата територия на 

лицензията, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на 

нови консуматори. 

Инвестиционната програма включва изграждане на разпределителни газопроводи с 

налягане 5 (пет) бара. Предмет на инвестиционната програма е и изграждането на 

отклонения до консуматори и съоръжения към тях. Включването на всеки отделен 

консуматор към газоразпределителната мрежа ще се извършва след подробен анализ на 

неговите потребности от енергия с цел повишаване на общата ефективност на 

притежаваната от него енергийна система. За отделните групи консуматори 

съществуват общи технически аспекти, а именно: 

 газификация на промишлени предприятия 

Газификацията на промишлените предприятия ще се осъществи чрез подмяна 

или ремонт на съществуващи горивни уредби, годни за работа с природен газ. В 

котелните помещения ще се изгражда аварийна вентилация, аварийно осветление, 

аварийно известителна звукова и светлинна сигнализация с датчици за постоянен 

контрол на концентрацията на отровни газове във помещението. 

 газификация на административни и обществени сгради и търговски обекти 

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

необходимото газово оборудване или чрез реконструкция на съществуващото. С 

приоритет ще се включват обществени заведения със социална значимост, като 

училища, детски заведения, административни сгради и др. 

 газификация на битови потребители 

Природният газ постъпва директно в газифицираното жилище, като 

предварително налягането му е регулирано от 0.1 на 0.02 бара с регулатор за 

потребителите, монтиран пред замерните устройства. Вътрешната разводка на 

газопроводите се извършва по проект от собственика и се изпълнява според 

финансовите възможности на клиента. 

Етапи за газификация по години за периода 2010 г. – 2014 г.: 

Етап І: 2010 г. - разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и ГЗРП с 

дължина 1060 м., изградени от PE-HD, ф 32 и ф 63 мм. 

Етап ІІ: 2011 г. - разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и ГЗРП с 

дължина 985 м., изграден от PE-HD, ф 32 и ф 63 мм.  

Етап ІІІ: 2012 г. - разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и ГЗРП с 

дължина 1145м., изграден от PE-HD, ф 32 и ф 63 мм. 

Етап ІV: 2013 г. - разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и ГЗРП с 

дължина 1085 м., изграден от PE-HD, ф 32 и ф 63 мм.  

Етап V: 2014 г. - разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и ГЗРП с 

дължина 950 м., изграден от PE-HD, ф 32 и ф 63 мм. 
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Инвестиционната програма на „Камено-газ” ЕООД за газификация на Община 

Камено включва изграждането на 5 225 м. газоразпределителни мрежи и прилежащите 

им съоръжения на обща стойност 291 хил. лв. 

Разпределението на стойността на инвестициите по години е, както следва: 

 

Параметър Мярка 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Общо 

Инвестиция газопроводи хил. лв. 51 48 56 53 46 254 

Дължина на мрежата м. 1 060 985 1 145 1 085 950 5 225 

Инвестиции в системни 

съоръжения  хил. лв. 
2 4 5 4 5 20 

Съоръжения за 

потребителите хил. лв. 
1 4 5 3 4 17 

Брой съоръжения 

потребители бр. 
3 6 8 6 10 33 

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: хил. лв. 54 56 66 60 55 291 

 

В края на 2009 г. дружеството доставя природен газ на 145 броя потребители, от 

които 9 промишлени, 27 обществено-административни и търговски и 109 битови. 

Общата консумация за годината е 7 636 хнм
3
, от които 7 293 хнм

3 
е на промишлените, 

164 хнм
3
 на обществено-административни и търговски и 179 хнм

3
 на битовите 

потребители. 

При изготвянето на производствената програма са направени средносрочни 

прогнози, съобразени с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи 

пазара са посочени: нуждите на потребителя; равнището на доходите на потенциалните 

потребители; влиянието на общите икономически тенденции. 

Очакваната консумация е определена на базата на подробни маркетингови 

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

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

консумация е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, 

както и съответните производствени (топлинни) мощности за всеки един потребител 

поотделно. Прието е, че ще бъдат включени 100% от промишлените и 100% от 

обществено-административния и търговски сектор. Потреблението на групата на 

битовия сектор е определено въз основа на предпазлива концепция за присъединяване 

към газоразпределителната мрежа, която предполага плавно нарастваща активност на 

потребителите след годината на проникване на природния газ. 

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на 

природен газ за територията на лицензията се очаква да достигне 10 063 хнм.
3
/г., 

реализирана от 280 броя потребители. Общата консумация за петгодишният период е 

45 473 хнм
3
. 

Прогнозната консумацията на природен газ е, както следва: 
  

Групи потребители  Мярка 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Общо 

Промишлени хнм.
3
/ г. 7 560 8 400 8 400 8 400 9 240 42 000 

ОА и Търговски хнм.
3
/ г. 297 308 308 319 319 1 551 

Битови хнм.
3
/ г. 263 326 389 441 504 1 922 

ОБЩО:   8 120 9 034 9 097 9 160 10 063 45 473 

 

 

Потенциалните потребители по сектори са: 
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Групи потребители  

(с натрупване)  
Мярка 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Промишлени брой 9 10 10 10 11 

ОА и Търговски брой 27 28 28 29 29 

Битови брой 125 155 185 210 240 

ОБЩО:   161 193 223 249 280 

 

Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, 

безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителните мрежи, с цел 

надеждно снабдяване на потребителите с природен газ при спазване на изискванията за 

качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и 

собствеността на гражданите. Експлоатационната дейност представлява съвкупност от 

методически и технически средства за оценка на състоянието на контролируемите 

параметри: натрупване и съхранение на данни за тях, тяхното систематизиране, 

обработка и анализ на резултатите, избор на организационните и техническите 

параметри, насочени към практическа реализация на най-ефективната и рационална 

форма на обслужване. Посочени са дейностите, извършвани от газоразпределителното 

дружество по отношение на: газопроводите от ГРМ, системата за катодна защита, 

съоръженията и инсталациите, разходомерните системи, аварийната готовност и газова 

безопасност, поддръжка на сградните газопроводни инсталации и битови газови уредби 

и работа с потребителите. 

В ремонтната програма на „Камено-газ” ЕООД са включени следните дейности, 

извършвани от газоразпределителното предприятие: 

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

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

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

строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни 

организации и лица; Дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при 

планови работи по разширение на газоразпределителната мрежа; Текуща поддръжка на 

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

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

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

съоръжения и КИП и А; Анализ на качеството на природния газ; Планов ремонт и 

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

Извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на 

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

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

отклоненията в мрежата. 

По отношение на системата за катодна защита: Измерване на електрическите 

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

Поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително 

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

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

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

контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и 

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

нарушено такова. 
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По отношение на съоръженията и инсталациите: Обслужване от експлоатационния 

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

налягането, КИП, К3П); Извършване на основни ремонти и преустройства; Проверка и 

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

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

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

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

Проверка и подаване на газ на нови промишлени и обществено-административни 

потребители, инструктаж; Проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на 

нови битови потребители,инструктаж; Текуща поддръжка на съоръженията. 

По отношение на разходомерните системи: Измерване и отчитане на количествата 

газ; Обслужване на разходомерите; Изготвяне на годишни календарни графици за 

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

"База данни" за всички елементи на разходомерните системи. 

 Аварийна готовност и газова безопасност включва: Организиране и провеждане на 

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

Проверка на концентрацията на одорант в газа по приборен метод;  Поддръжка на 

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

 Поддръжка на сградни газопроводни инсталации и битови газови уредби включва: 

Пуск и настройка на битови газови уредби; Поддръжка на сградни газопроводни 

инсталации и битови газови уредби в гаранционен или извънгаранционен срок. 

Работа с потребителите е свързана с: Следене и регулиране на работните и аварийни 

режими на газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка; 

Ръководство при пускането и спирането на газ към потребители; Издаване оперативни 

разпореждания на експлоатационния персонал; Експлоатация и поддръжка на 

автоматизираните средства за диспечерско управление; Събиране и обработка на 

оперативни данни за газоразпределителните мрежи и поддръжка и архив на базите 

данни; Приемане на заявки от потребители и упълномощени лица и подаване на заявки 

към висшестоящ диспечер; Водене на оперативна документация. 

Според социалната програма на дружеството реализирането на бизнес плана и 

замяната на твърдите и течните горива с природен газ ще доведе до чувствително 
намаляване замърсяването на околната среда, което неминуемо ще доведе до 

подобряване условията на живот. Намаляването на разливите от петролни продукти, 

въвеждането на съвременни горивни инсталации и автоматизацията на редица дейности 

по поддържане и експлоатация в котелните помещения ще подобри рязко условията за 
труд. Битовите условия в жилищните и обществените сгради ще бъдат далеч по-

комфортни в сравнение с тези при отопляване с течни и твърди горива. Очаква се 

значително намаляване на разходите за отопление. Разкриването на нови работни места 

в процеса на строителството и експлоатацията на газоразпределителната мрежа ще се 
отрази благоприятно при решаването на въпроса с безработицата при 

висококвалифицираните специалисти. Дружеството ще осъществява и редица 

дейности, свързани със социалното подпомагане, повишаване на квалификацията и 

жизненият стандарт на персонала, като съответните дейности основно могат да бъдат 
обобщени в следните групи: Осигурени средства за храна; Осигуряване на средства за 

спорт, отдих и туризъм; Медицинско обслужване на служителите; Периодично 

провеждане на курсове за повишаване на квалификацията. 

 



 6 

Структурата и обемът на разходите на „Камено-газ” ЕООД по години са 

формирани съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията 

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

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

регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени”. 

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при цени към 

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

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

 Продажби на природен газ по групи потребители; 

 Брой потребители по групи потребители; 

 Отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; 

 Брой персонал, необходим за управление и експлоатация на 

газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите. 

За нуждите на ценообразуването разходите за дейността са разделени, както 

следва: 

 Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване, в т.ч.: разходи за: 

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

осигуровки и надбавки и др. разходи; 

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

т.ч.: за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ и  загуби 

по мрежата. 

През 2006 г. дружеството е усвоило кредит в размер на 400 хил. лв., който се 

погасява на равни месечни вноски до края на 2014 год. Годишният лихвен процент по 

заема е в размер на 6%. 

За финансиране на инвестиционната програма дружеството за периода 2010-2014 

г. предвижда да използва собствени средства и да реинвестира паричните средства 

натрупани от реализирана печалба и амортизации. Предвидените собствени средства 

представляват 31 % от необходимите средства за финансиране или 90 хил.лв., а 

реинвестираните парични средства останалите 69 % или 201 хил.лв. За целия 

петгодишен период дружеството прогнозира да реализира общо нетна печалба в размер 

на 1 625 хил.лв. 

    За установяване на финансовите възможности на “Камено-газ” ЕООД, са 

разгледани Годишните финансови отчети на дружеството за периода 2007 г. - 2009 г. 

От представените одитирани годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2007 г. 

дружеството реализира загуба в размер на 36 хил. лв., а непокритата загуба от 

предходни години е 90 хил.лв. За 2008 г. и 2009 г. дружеството реализира положителен 

финансов резултат съответно 58 хил. лв. и 53 хил. лв., като непокритата загуба 

намалява в края на 2009 г. до 65 хил.лв. 

    Реализирането на печалба за 2008 г. и 2009 г. е показател за ефективно 

управление, като анализът на база балансова структура показва подобряване на 

финансово-икономическото състояние на дружеството към края на разглеждания 

период. 

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

прогнозен паричен поток за периода на бизнес плана. 

    Показателите за рентабилност на „Камено-газ” ЕООД са положителни за целия 

период на бизнес плана.  

    Показателят рентабилност на собствения капитал намалява  от 25.89 % за 2010 г. 

на 17.47 % за 2014 г., вследствие на увеличаване размера на собствения капитал, което 

показва, че дружеството ще реализира печалба от инвестирането на единица капитал. 
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Рентабилността на активите е относително постоянна. Показателят рентабилност на 

приходите от продажби за анализирания период ( 2010 г. – 2014 г.) е с нива между 5,93 

% и 7,00 % за периода, т.е. нараства, в резултат на по – високата печалба, което е 

показател, че дружеството ще реализира доходност от дейността.  

Приходите за периода на бизнес плана включват единствено приходи от 

лицензионна дейност. Относителното тегло на приходите от продажба на природен газ 

в общите приходи на дружеството за периода на бизнес плана е 99,77 % (27 086 

хил.лв.), а на приходите от присъединяване е 0,23 % ( 73  хил.лв.). 

Нетните приходи от продажба на 100 лв. общи разходи на “Камено-газ” ЕООД, се 

повишава, като достига средна стойност за целия период от 106,85 лева приход на 100 

лева общи разходи. Показателят отразява ефективното управление на дружеството на 

приходите спрямо общите разходите. 

Общите разходи за дейността на дружеството на 100 лв. общ приход достигат 

среднопретеглена стойност за периода на бизнес плана 93,59 лв., което е показател за 

ефективно управление на разходите на дружеството.  

Показателят обща ликвидност нараства от 2,87 за 2010 г. до 17,52  за 2014 г., което 

показва възможностите на дружеството да покрива своевременно възникващите 

краткосрочни  задължения  с наличните краткотрайни активи. 

През целия период на бизнес плана „Камено-газ” ЕООД прогнозира да реализира 

положителен нетен финансов резултат, като за 2010 г.  е на стойност 291 хил.лв., а за 

последната година от периода е в размер на 383 хил.лв. 

Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и за 

снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи потребители на „Камено-газ” 

ЕООД са образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния 

газ и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за разпределение 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”. 

Цените за пренос по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ 

по групи потребители са единни за територията на лицензията на „Камено-газ” ЕООД. 

      Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената 

програми, както и въз основа на прогнозните разходи за дейността за петгодишен 

регулаторен период, обхващащ годините 2010-2014 г. По силата на Наредбата за 

регулиране на цените на природния газ образуваните цени са пределни. 

Основните потребителски групи са: Промишлени потребители; Обществено-

административни и търговски потребители; Битови потребители. 

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени 

са пределни. „Камено-газ” ЕООД може да договаря, предлага и прилага по-ниски от 

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

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

енергоносителите „Камено-газ” ЕООД заявява, че може да изгражда и прилага 

ефективна ценова стратегия в следните насоки: 

 поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ 

спрямо цените на алтернативните енергоносители; 

 нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените, чрез 

поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време; 

 осигуряване чрез цените на дългосрочна ефективност на дейността. 



 8 

Основните цели на газоразпределителното предприятие „Камено-газ” ЕООД, са 

свързани с непрекъснатото подобряване на качеството на доставките на природен газ 

към потребителите. Разгледани са целите, свързани със: Показателите за качеството на 

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

Действията за постигане на целите в плана за качеството; Качеството на разпределение 

на природен газ 

Задълженията за качество на доставката на природен газ включват следните 

аспекти: технически параметри или качество на продавания природен газ; качество на 

търговската услуга; непрекъснатост на снабдяването с природен газ. 

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка: 

 природния газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са 

предимствата на природния газ относно замърсяването спрямо другите горива; 

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

животински свят, ландшафт; 

 въздействие върху здравето на хората и социално-икономическите условия. 

 

Дейността на „Камено-газ” ЕООД обхваща веригата от изграждането на 

газоразпределителната мрежа до продажбите на природен газ на крайните потребители 

в община Камено. Усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един елемент 

от тази верига. 

Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на 

ефективността на „Камено-газ” ЕООД в производството, маркетинга и строителството 

са: 

 Използване на високоефективна строителна техника; 

 Прилагане на компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; 

 Квалифициран и мотивиран персонал; 

 Създаване на организация за оптимално използване на строителната техника; 

 Повишаване на безопасността чрез подобряване на техниката и технологиите; 

 Рационализиране на снабдителния процес; 

 Атрактивни рекламни кампании. 

 

Основната цел на „Камено-газ” ЕООД е изграждане на имидж на стабилно 

дружество с устойчиво развитие, предоставящо услуги с високо качество по 

разпределение и снабдяване с природен газ. 

Съгласно представените от „Камено-газ” ЕООД финансови прогнози за периода 

на бизнес плана, се наблюдава намерение за добро използване на разполагаемите 

ресурси за развитие и експлоатация на мрежата, в съответствие с поставените цели в 

инвестиционната програма, при постигане на добри финансови резултати. Дружеството 

ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на дейностите по 

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

територията на община Камено.  

Предвид гореизложеното, 

 

            ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 
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      На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 14, ал. 4 от Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява на „Камено-газ”ЕООД  

бизнес план за периода от 2010г. до 2014 г. включително, приложение към 

лицензия №Л-143-08/11.10.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и 

лицензия №Л-143-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител” за територията на община Камено . 

 

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

Върховния административен съд.  

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      /Ангел Семерджиев/ 

 

 

 

    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

/Васил Лозанов/ 

 

 

 

 


