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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8-10, тел. 932 10 13, факс 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-143 
от 11.10.2004 г. 

 
ДКЕР на закрито заседание, проведено на 11. 10. 2004 г., и след като 

разгледа приложените към преписка №П-17 от 2004 г., образувана по 
заявление с вх. №ЗЛР-Л-17/09. 07. 2004 г. на “Камено-газ” ЕООД, документи, 
както и вследствие направените обсъждания на проведеното на 07. 10. 2004 г. 
открито заседание, установи следното: 

 
“Камено-газ” ЕООД е подало заявление с искане 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). 

Заявителят е регистриран като еднолично дружество с ограничена 
отговорност с Решение на Бургаския окръжен съд от 12. 12. 2002 г. Към момента 
капиталът на дружеството е 710 000 лева. Видно от Учредителен акт на заявителя 
и от представено удостоверение за актуално състояние собственик на дяловете от 
дружествения капитал е община Камено. Видно от Удостоверение на Бургаския 
окръжен съд с дата 16. 04. 2002 г., заявителят не е в производство по обявяване в 
несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност. 

 
Предметът на дейност на заявителя е: “изграждане, поддръжка и 

експлоатация на газопреносни мрежи и обекти за съхранение на природен газ, 
изграждане на преки и транзитни газопроводи, производство на електрическа 
и/или топлинна енергия и природен газ, вътрешна и международна търговия с 
електрическа и топлинна енергия, природен газ и горива.”  

 
Заявлението е подадено с искане за издаване на лицензия за дейност 

“Разпределение на природен газ” на основание на основание чл. 43, ал. 6, т. 1 и т.2 
от ЗЕ. Дружеството отговаря на комулативно посочените в разпоредбата 
изисквания, а именно: 

а) територията, за която “Камено-газ” ЕООД е подало заявление е 
територията на община Камено.  

Към преписката е приложена копие на Решение на МС №530 от 25. 06. 
2004 г. за изменение на съществуваща обособена територия за разпределение на 
природен газ, за която не е издадена лицензия, взето на основание чл. 4, ал. 2, т. 6 
във вр. с §14 от ПЗР на ЗЕ, като от територията на регион “Приморски” е 
изключена територията на община Камено. В този смисъл подаденото заявление 
отговаря на изискванията на чл. 43, ал. 6, т. 1 от ЗЕ. 

б) за тази територия няма друго подадено заявление за издаване на 
лицензия за същата дейност. В този смисъл подаденото заявление отговаря на 
изискванията на чл. 43, ал. 6, т. 2 от ЗЕ 

 
Срокът, за който кандидатства “Камено-газ” ЕООД е 35 години. Заявителят 

е обосновал срока на исканата лицензия с “дългосрочните инвестиционни 
намерения, свързани с разширяване на газоразпределителната мрежа и обхващане 
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на потенциалните консуматори на природен газ на територията на община 
Камено. Инвестициите биха могли да се осъществят за период около десет 
години. Вложените средства ще бъдат значителни, което определя и дългия срок 
на възстановяването им.” 

Исканият от “Каменогаз” ЕООД 35 годишен срок е 
максималнодопустимият по ЗЕ и фактът, че лицензията обхваща територията 
само на една община с около 2000 потенциални потребители няма да доведе до 
реализация на предимствата от икономия от мащаба. С развитие на 
газоснабдяването в България газоразпределителната мрежа в община Камено 
може да стане част от регионалната газоразпределителна мрежа и тогава ще се 
реализират предимствата на икономия от мащаба. Тъй като инвестициите ще се 
усвояват за десетгодишен период, трябва да се даде възможност на дружеството 
поне още 5 (пет) години да експлоатира газоразпределителната мрежа.  

Предвид гореизложеното, срокът на лицензията следва да е 15 (петнадесет) 
години. 

 
Към момента на подаване на заявлението заявителят е посочил, че е налице 

изградено отклонение от газопроводната мрежа до АГРС – Камено, както и 
започнало изграждане на обекти от газоразпределителната мрежа.  

Съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от 
Наредбата заявителят следва да докаже наличието на вещни права върху 
енергийния обект, чрез който ще извършва дейността. Видно от представената по 
преписката информация, заявителят е проектирал и изградил със собствени 
средства елементите от газоразпределителната мрежа и следователно се явява 
собственик на същите. Копие от документи, които да доказват правото на 
собственост на заявителя върху изградените елементи от енергийния обект не са 
представени, тъй като обектът към момента на подаване на заявлението не е 
въведен в търговска експлоатация. 

Във връзка с изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от 
Наредбата за наличието на вещни права върху енергийния обект и представянето 
на доказателства за това, заявителят е представил препис-извлечение от протокол 
от заседание на ОС – Камено, проведено на 10. 07. 2003 г., на което е взето 
решение за отстъпване право на строеж на “Камено–газ” ЕООД върху недвижим 
имот от плана за земеразделяне на гр. Камено за изграждане на АГРС. Представен 
е и препис-извлечение от протокол от заседание на ОС – Камено с дата 29. 04. 
2004 г., на което е решено отстъпването на безвъзмездно право на строеж на 
“Камено–газ” ЕООД за изграждане на газоразпределителна мрежа върху 
общински поземлени имоти на територията на гр. Камено и с. Свобода. В този 
смисъл е спазено изискването на чл. 62, ал. 1 от ЗЕ.  

Към заявлението са приложени нотариално заверени пълномощни от 
собственици на поземлени имоти в землището на гр. Камено, в които същите 
декларират, че са съгласни и отстъпват възмездно на “Камено-газ” ЕООД правото 
да изгради в съответния им поземлен имот частта от газоразпределителната 
мрежа, която ще бъде собственост на “Камено-газ” ЕООД. Следователно е 
спазено изискването на чл. 62, ал. 2 и чл. 64 от ЗЕ. Копия от сключени договори за 
учредяване на вещни права върху земята, през която минава 
газоразпределителната мрежа или са изградени елементи от нея, заявителят не е 
представил, тъй като същият е посочил, че е в процедура по подготовката им.  
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От техническа страна 
 
Относно разрешенията за ползване на енергийния обект и 

прилежащата структура, издадено съгласно ЗУТ 
Заявителят е в процедура по получаване на разрешение за ползване, като се 

изготвят актове за освидетелстване на отклонението от газопреносната мрежа, 
газоразпределителната мрежа, кранови възли и АГРС. Представени са актове за 
първоначален технически преглед, издадени от Държавна агенция за метрология и 
технически надзор на крановите възли, на отклонението от газопреносната мрежа 
с дължина 4176 м и АГРС. Проведени са изпитания на съоръженията и 
заключението е, че отговарят на Наредбата за устройство и безопасна 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ и могат да бъдат въведени в 
експлоатация.  

Писмени доказателства, че са спазени изискванията по чл.13, ал. 4, т. 3 
от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

Представен е договор между “Камено-газ” ЕООД и “Озирис Н” ООД за 
обслужване дружеството по Наредба № 14 на МЗ за службите по трудова 
медицина, оценяване на работните места и оценка на професионалните рискове, 
обучение на служителите и поддържане на здравословни и безопасни условия на 
труд. 

Приложено е мотивирано решение на регионална инспекция на МОСВ – 
гр. Бургас №440/ 06.03.2003 г. със заключение, че за обекта не се изисква 
извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/.  

Описание на територията на която са разположени съответните мрежи 
и данни за броя на потенциалните потребители 

Представена е генерална схема за газификация на кадастрална основа на 
община Камено в мащаб 1:3000. На схемата са нанесени изградените и 
проектирани за изграждане газопроводи като са дадени материал, дължина, 
диаметър и максимален часови разход на отделните участъци от 
газоразпределителната мрежа.  

Очакваната годишна консумация към краен етап на изграждане на ГРМ ще 
достигне 10 000 хил. нм3/г. при достигнато ниво на газификация на промишления 
и обществено-административен сектор от 90-95% и 60% - на битовия сектор.  

Изграден е  І-ви етап от ГРМ през 2003 г. Изградените газопроводи са с 
обща дължина 7973 м, от които стоманен газопровод високо налягане от точката 
на присъединяване към газопреносната мрежа до АГРС с дължина 4 176 м и 
диаметър 133 мм и стоманен газопровод от АГРС до гр. Камено с диаметър 219 
мм и дължина 208 м. Изградена е и газоразпределителна мрежа на територията на 
общината от полиетиленови тръби с диаметри 160, 125, 90, 63 и 32 мм с обща 
дължина 3 589 м. В приложение №1 от Бизнесплана на “Камено-газ” е предвидено 
изграждането на ГРМ да се извърши на четири етапа като се присъединят 9 бр. 
промишлени потребители, 13 бр. обществено-административни и 2 200 бр. битови 
потребители. ІІ-ри етап от ГРМ предвижда изграждането на мрежа с дължина 3 
266 м, ІІІ-ти етап – 24 622 м и ІV-ти етап – 1 810 м. През 2008 г. дължината на 
разпределителните газопроводи линейна част ще достигне 33 877 м, дължината на 
газопроводните отклонения 21 390 м. Общата дължина на ГРМ ще достигне 55 
267 м.  
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ГРМ ще се изгражда в три зони. Първата зона е комунално-битова. Тя 
започва от АГРС и обхваща застроената градска част. Промишлена зона І 
захранва оранжериите. Промишлена зона ІІ захранва промишлени обекти на 
територията на с. Свобода. Изграждането на ГРМ в три зони дава предимства при 
експлоатацията и изолиране на зоните при осъществяване на аварийно-ремонтни 
работи. 

Становище за пожарна и аварийна безопасност на обекта, издадено от 
компетентните органи на МВР 

Представено е становище на РС ”ПАБ” - гр. Бургас за разрешаване 
ползването на строеж на обект: “Газификация на гр. Камено и с. Свобода – 
преносен газопровод 4176 м, АГРС и разпределителна мрежа 6800 м – І-ви етап”. 
Съгласно районната служба “Противопожарна и аварийна безопасност” І-ви етап 
е изпълнен в съответствие с изискванията за пожарна безопасност и може да се 
издаде разрешение за ползване. 

Управленска и организационна структура на заявителя и образование 
и квалификация на ръководния персонал, численост и квалификация на 
персонала, зает по упражняване на дейността: 

Организационната структура на дружеството е следната: 

- Общо събрание на ОС; 

- Управител; 

- Отдели (технически, финансов, работа с клиенти). 

В дружеството са назначени 5 души персонал: управител, гл. счетоводител, 
деловодител, шлосер-монтажник и заварчик. Тъй като дружеството се намира в 
начален етап на изграждане на ГРМ, назначеният персонал е достатъчен на брой. 

Представени са копия от дипломи за завършено образование на 
ръководния персонал и удостоверения за придобита квалификация. 

Заявителят е посочил, че дружеството е новоучредено и не притежава опит 
в извършването на подобна дейност. Едноличният собственик на капитала на 
дружеството - община Камено не е представила данни за притежаван опит в 
извършването на подобна дейност. 

 
От финансово-икономически страна 
 
За осъществяване дейността по разпределение на природен газ на 

територията на община Камено и с. Свобода през 2003 г. “Камено газ” ЕООД е 
изработило цялостен проект за газификация на обща стойност 4 138 110 лева, от 
който газоразпределителна мрежа и съоръжения за 2 412 510 лева, и отклонения 
за 1 725 600 лева. 

 
Активи 
В счетоводния баланс на “КАМЕНО-ГАЗ” ЕООД към 30. 06. 2004 г. има 

отчетени 8 хил. лв. дълготрайни активи и 694 хил. лв. разходи за придобиване на 
ДА представляващи построени, но не въведени в експлоатация газопроводи и 
съоръжения от разпределителната мрежа, собственост на дружеството.  

Към 31.12.2003 г. е изграден първи етап от газоразпределителната мрежа 
на стойност 932 283 лева.  
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Собствен капитал и пасиви 
Собственият капитал на “КАМЕНО-ГАЗ” ЕООД към 30. 06. 2004 г. е 760 

хил. лв. 
Дружеството реализира загуба към 30. 06. 2004 г. в размер на 52 хил. лв. 

 Дружеството няма дългосрочни и краткосрочни задължения. 
 
 Приходи 
 Няма отчетени приходи от дейността към 30. 06. 2004 г. 
 

Разходи 
  Разходите за дейността към 30. 06. 2004 г. са 21 хил. лв. 

До момента дружеството единствено изгражда мрежа и съоръжения, 
свързани с газификацията на община Камено, и не разпределя природен газ до 
крайни потребители, което води до генериране на разходи без получаване на 
насрещни приходи от продажби. 

 
От изложените по-горе правни, технически и икономически аргументи може 

да се приеме, че заявителят “Камено-газ” ЕООД отговаря на нормативните 
изисквания за осъществяване на дейността “разпределение на природен газ” на 
територията на община Камено. От друга страна, съгласно разпоредбата на § 23, 
ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 
лицензии за извършване на дейността “обществено снабдяване с природен газ” се 
издават на газоразпределителните дружества. Следователно цитираната 
разпоредба регламентира задължение на ДКЕР да издаде на дружеството 
лицензия за извършване на дейността “обществено снабдяване с природен газ” на 
територията на община Камено. 

 
 
 
Предвид гореизложеното, 
 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. На основание чл. 21, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 43, ал. 6, т. 1  
и т. 2 от Закона за енергетиката, 

 
 издава на “Камено-газ” ЕООД,  
 със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Камено, ул. 
“Г. Кондолов” №10, данъчен номер 1021408936 , БУЛСТАТ 102827811, 
регистрирано с Решение на Бургаския окръжен съд от 12. 12. 2002 г., вписано по 
описа на Бургаския окръжен съд партиден № 911, том 30, стр.44 по ф.д. № 
2363/2002 г., 

 лицензия № Л-143-08/11.10.2004 г. за извършване на дейността 
“разпределение на природен газ”, на територията на община Камено, за срок 
от 15 (петнадесет) години. 
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2. На основание чл. 21, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката и § 23, 

ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, 
 

 издава на “Камено-газ” ЕООД,  
 със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Камено, ул. 
“Г. Кондолов” №10, данъчен номер 1021408936 , БУЛСТАТ 102827811, 
регистрирано с Решение на Бургаския окръжен съд от 12. 12. 2002 г., вписано по 
описа на Бургаския окръжен съд партиден № 911, том 30, стр.44 по ф.д. № 
2363/2002 г., 

 лицензия № Л-143-12/11.10.2004 г. за извършване на дейността 
“обществено снабдяване с природен газ”, на територията на община Камено, 
за срок от 15 (петнадесет) години. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 


