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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц-017 
от 11.10.2004 г. 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 11. 10. 2004 г., и след като разгледа 
доклад по заявление с вх. №ЗЛР-Л-17/09. 07. 2004 г. за издаване на лицензия 
за дейността “Разпределение на природен газ”, подадено от “Камено-газ” 
ЕООД, на основание чл. 43, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и 
заявление за утвърждаване на пределни цени за пренос на природен газ по 
газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството, и за 
присъединяване на потребители към съответната мрежа, прие за 
установено следното: 

 
“Камено-газ” ЕООД е подало заявление с вх. №ЗЛР-Л-17/09. 07. 2004 г. за 

издаване на лицензия за извършване на дейността “Разпределение на природен 
газ” на територията на община Камено на основание чл. 43, ал. 6, т. 1 и т. 2 от 
Закона за енергетиката (ЗЕ). В съответствие с изискването на чл. 41, ал. 2 от ЗЕ 
заедно със заявлението за издаване на лицензия е подадено и заявление за 
утвърждаване на цени: за пренос на природен газ по газоразпределителната 
мрежа и снабдяване с природен газ, както и за присъединяване на потребители 
към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството, в съответствие 
с изискванията на чл. 16 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката.  

 
Предложените от дружеството цени се основават на 5 годишен период 

2004-2008 г., който се явява първи регулаторен период. 
За първия регулаторен период дружеството предвижда да извърши 

инвестиции в размер на 4 683 хил. лв. Финансирането ще се извърши чрез 
увеличаване на собствения капитал с вноски на едноличния собственик - 
община “Каменно”. 

Разходите за дейността на дружеството ще нарастват от 144 хил. лв. за 
2004 г. до 251 хил. лв. за 2008 г. Разходите за амортизации на дълготрайни 
активи са с относително високо тегло в общите разходи и нарастват до 56% от 
общите разходи в края на периода. Съгласно представените данни сроковете за 
амортизация на линейната част и отклоненията към потребители са 25 години, а 
на съоръженията 15 години в съответствие с указанията на ДКЕР.  

Дружеството предвижда продажби на природен газ от 21 700 000 куб. м 
за 5-годишния период, от които 58% за промишлени потребители, 8% за 
обществено-административни и търговски и 33% за битови потребители. 

 
Предложените за утвърждаване цени за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството, и снабдяване с 
природен газ, както и цените за присъединяване на потребители към 
съответната мрежа са образувани по групи потребители (битови, обществено-
административни и търговски и промишлени потребители). 

Тъй като заявителят е подал заявление за дейността “Разпределение на 
природен газ”, което означава дейност по транспортиране на природен газ по 
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разпределителната мрежа, то цена за снабдяване с природен газ ще се утвърди 
след издаване на съответната лицензния за дейността “Обществено снабдяване с 
природен газ”.  

 
Във връзка с гореизложеното и в резултат на предоставените данни са 

образувани следните цени: 
 
1. Цена за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа 

собственост на дружеството  
 - за промишлени потребители                                                      - 63.24 лв/ 1000 m3 
 - за обществено-административни и търговски потребители - 115.62 лв/ 1000 m3 
 - за битови потребители                                                              - 269.69 лв/ 1000 m3 
 

2. Цени за присъединяване на потребители към 
газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството: 
- за промишлени потребители                                              - 1705.00 лв/отклонение 
 - за обществено-административни и търговски потребители - 990.00 
лв/отклонение 
 - за битови потребители                                                        - 740.00 лв/отклонение 
 

* Посочените цени са без включен ДДС 
 
  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6 във връзка с чл. 
41, ал. 2 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.) и чл. 16 от 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 
2004 г.), Държавната комисия за енергийно регулиране 

 
Р  Е  Ш  И :  

 
Утвърждава, считано от 01. 11. 2004 г. 

 
1. Пределна цена за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството  
 - за промишлени потребители                                                          - 63.24 лв/ 1000 
m3 
 - за обществено-административни и търговски потребители     - 115.62 лв/ 1000 
m3 
 - за битови потребители                                                                  - 269.69 лв/ 1000 
m3 
 

2. Пределна цена за присъединяване на потребители към 
газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството: 
- за промишлени потребители                                                   - 1705.00 
лв/отклонение 
 - за обществено-административни и търговски потребители - 990.00 
лв/отклонение 
 - за битови потребители                                                              - 740.00 
лв/отклонение 

* Посочените цени са без включен ДДС 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен 

съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. 


