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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР/Комисията) е 

независим специализиран държавен орган, първостепенен разпоредител с бюджетни 

средства, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката и във 

водоснабдителните и канализационни услуги. 
Комисията е колегиален орган, състоящ се от тринадесет членове. В своята 

дейност се подпомага от администрация, която се разделя на обща и специализирана 

според разпределението на функциите. 
 

 
 

Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и на 

специализираната администрация и е организирана в дирекция “Административно 

финансово и информационно обслужване и международно сътрудничество”. 
Специализираната администрация подпомага Комисията при осъществяване 

правомощията й по Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) и е структурирана в две 

хоризонтално интегрирани дирекции и четири специализирани секторни дирекции, а 

именно:  

 Дирекция “Правна”; 

 Дирекция “Икономически анализи и работа с потребителите”; 

 Дирекция “Електроенергетика”; 

 Дирекция “Топлоенергетика”; 

 Дирекция “Газоснабдяване”; 

 Главна дирекция “Водоснабдителни и канализационни услуги”. 

 

Специализираната администрация е структурирана по начин, който осигурява 

оптимална ефективност при вземането на решения от членовете на Комисията, както 



 4 

във връзка с детайлното изясняване на всеки възникнал регулаторен въпрос от областта 
на регулирането на електрическата и топлинна енергия, природния газ и ВиК услугите, 

така и за прилагане на единна икономическа политика и последователно правно 

тълкуване на регулаторната практика. 

 

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на ДКЕВР през 2008 г., 
при упражняване на дадените й от ЗЕ и ЗРВКУ правомощия, представена в следните 

раздели: 

 Правна рамка; 

 Лицензиране на дейности по сектори; 

 Ценово регулиране по сектори; 

 Контрол по сектори на регулиране; 

 Развитие на пазара на електрическа енергия и природен газ; 

 Жалби и работа с потребителите. 

 

Отчетът отразява и международната дейност на комисията през 2008 г., 
административното устройство и финансовото й състояние, както и основните задачи и 

приоритети, стоящи пред нея през 2009 г. 

 

Основен приоритет в дейността на ДКЕВР е развитието на ефективно работещ 

енергиен пазар, чрез усъвършенстване на пазарния модел за свободен избор на 

доставчик, равнопоставен достъп до мрежите и създаване на условия за конкуренция.  

Основните насоки в работата на ДКЕВР през 2008 г. са свързани с развитието на 

енергийния пазар и привеждане на регулаторната политика в съответствие с 

изискванията на европейските директиви и приемане на актуализирани Правила за 

търговия с електрическа енергия, за да се гарантира ефективността на мерките за 
защита на потребителите и тяхното доверие към един добре функциониращ пазар.  

 стимулиране развитието на технологиите за производство  на електрическа 

енергия от производители на ВЕИ, ефективни когенерации, малки ВЕЦ и други 

алтернативни енергийни източници и биогорива и  въвеждането на 

възобновяеми енергийни източници на енергия в енергийния баланс на страната. 

Изпълнението на  националната цел за развитие на  ВЕИ  е свързана с 
разширението, реконструкцията и модернизацията на преносната мрежа, като 

Комисията зае  важна роля за насърчаване на инвестициите в необходимата 

енергийна инфраструктура, за да се отстранят съществуващите ограничения 

пред енергийните потоци, респективно да се подобри сигурността на 

снабдяването.  

 усъвършенстване на процедурите и механизмите за извършване на регулаторен 

одит за всички регулирани сектори.  Дейността по превантивния, текущ и 

последващ контрол е свързана с осъществяването на непрекъснат преглед и 

наблюдение върху регулираните дейности във всичките им аспекти. През 2008 г. 

започна извършване на регулаторен одит на „Булгаргаз” ЕАД, свързан със 

мониторинг и наблюдение върху спазването от дружеството на правилата на 
регулаторната отчетност. 

 контрол върху качеството на предоставяните услуги, който е основен 

стратегически приоритет за реална защита на потребителите от доставчиците на 

услуги. В тази  връзка неотменимо се извършват проверки на място в случаите 

на констатирани груби нарушения, засягащи чувствително голяма част от 

стопанските и битовите потребители, както и  планови и извънредни проверки 

по спазване условията на лицензиите. 
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 усъвършенстване на подходите за регулиране чрез горна граница (на цените, 

респективно приходите) на монополно предлагани стоки и услуги, или т.нар. 
методи чрез стимули, както и подхода за корекции при годишния ценови 

преглед и прилагането на съвременни математико-икономически модели за 
адаптиране на тарифната политика.  

 доразвиване на прилаганата прозрачна и последователна регулаторна политика 

през годината чрез дейността на Консултативния съвет към ДКЕВР. В тази 

насока Комисията е провела процедури за обществено обсъждане със 
заинтересованите лица при изготвянето на общите административни актове, 

предвидени в закона, както и по други въпроси от обществена значимост за 

развитие на енергийния сектор. 

 

През 2008 г. с оглед гарантиране на прозрачност, непрекъсваемост на 

доставките, конкуренция и гарантиране на баланса между интересите на потребители, 

производители и доставчици на услуги, се наложиха съответните промени на 
подзаконовите нормативни регулаторни актове.  

Приложението на европейската директива за либерализация на енергийния пазар 

и постигането на баланс между интересите на участниците на пазара постави 
необходимостта от засилване на работата в ДКЕВР по усъвършенстване на 

инструментариума за анализ и стимулиране на по-висока ефективност. В тази връзка   

се извърши сравнителен анализ (бенчмаркинг) на ценообразуващите елементи,  анализ 
на финансовите отчети и бизнес плановете на дружествата, както и оценка на нивото на 

разходите и тяхната диференциация. В потвърждение на това, бе осъществен преглед 

на цените във всички сектори на енергетиката, с цел  определянето на  справедливи 

цени по веригата производител – търговец – потребител в конкретните условия на 

постигането на баланс  между търсенето и предлагането.  
 

 

II. ПРАВНА РАМКА  

 

1. Подзаконови нормативни актове, предвидени в ЗЕ, ЗВАЕИБ приети или 

изменени по предложение на ДКЕВР от Министерски съвет: 

 Като специализиран държавен орган, осъществяващ регулирането на дейностите 

в енергетиката ДКЕВР чрез свои представители участва в изготвянето на проект 

на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката; 

 Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (Обн. ДВ. бр.53 от 2004 г., 

изм. ДВ. бр.78 от 2005 г., изм. ДВ. бр.11 от 2008 г.); 

 Устройствен правилник на ДКЕВР и на нейната администрация (Обн. ДВ. бр.52 

от 2004 г., изм. ДВ. бр.49 от 2005 г., изм. ДВ. бр.83 от 2005 г., изм. ДВ. бр.48 от 

2006 г., изм. ДВ. бр.55 от 2008 г.); 

 Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия (Обн. ДВ. бр.55 от 

2004г., изм. ДВ. бр.61 от 2007г., изм. ДВ. бр.105 от 2008г.); 

 Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни източници; 

 Изменение на Наредба за формата, съдържанието, условията и реда за издаване 

на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от 

възобновяеми енергийни източници и/или по комбиниран начин (Обн. ДВ. бр.41 
от 2007 г.). 
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2. Регулаторни документи, разработени и приети с решения от ДКЕВР: 

 Правила за търговия с електрическа енергия (Приложение към т. 1 от Решение 

№ П-1 от 24.03.2008 г. на ДКЕВР, обн. ДВ. бр.46 от 2008 г.) 

 Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за 

изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на "В и К" 

операторите, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 70/14.04.2008 г., т. 11 

 Модел към Указанията за формата и съдържанието на информацията, 

необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността 

на "В и К" операторите, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 

70/14.04.2008 г., т. 11.; 

 Указания на ДКЕВР за корекции на цените на топлинната енергия и 

електрическата енергия от комбинирано производство за топлоенергийни 

дружества, регулирани чрез метода „Горна граница на цени” за втория ценови 

период от първия регулаторен период, приети с протоколно решение на ДКЕВР 

№66/07.04.2008 г.; 

 Указания на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата енергия, по 

които ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт продават електрическа енергия 

при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с 

протоколно решение на ДКЕВР №66/07.04.2008 г.; 

 Справки към Указания на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата 
енергия, по които ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт продават 

електрическа енергия при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на 

капитала”, приети с протоколно решение на ДКЕВР №66/07.04.2008 г.; 

 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”, приети с протоколно решение на ДКЕВР 

№11/24.01.2008 г., т.8. 

 Указания на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата енергия, по 

които крайните снабдители продават електрическа енергия при регулиране чрез 
метода „горна граница на приходи” за втория регулаторен период, приети с 

протоколно решение на ДКЕВР № 37/18.02.2008 г. 

 Справки към Указания на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата 

енергия, по които крайните снабдители продават електрическа енергия при 

регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период, 

приети с протоколно решение на ДКЕВР № 37/18.02.2008 г. 

 Указания на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на електрическа енергия 

през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода „горна граница 

на приходи” за втория регулаторен период, приети с протоколно решение на 

ДКЕВР № 37/18.02.2008 г. 

 Справки към Указания на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез 

метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период, приети с 

протоколно решение на ДКЕВР № 37/18.02.2008 г. 

 Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или 

разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или 

съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на 

електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен 

газ, приета с решение по протокол № 27/04.02.2008 г., т. 12. 
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3. Вътрешни правила: 

 Вътрешни правила на ДКЕВР за работа по жалби и искания за доброволно 

уреждане на спорове по Закона за енергетиката, приети с протоколно решение на 

ДКЕВР № 12/28.01.2008 г., т.6. 

 Изменение на Вътрешни правила за работната заплата в Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране. 

 

 

ІII. ЛИЦЕНЗИРАНЕ 

 

1. Електроенергетика 

 
Постъпилите в Комисията заявления за лицензиране и образуваните преписки са 

проучени, обработени и систематизирани, като в резултат са изготвени съответните 

документи – писмени становища по правните, икономическите и техническите аспекти 

и доклади. 

Съгласно чл. 39, ал.1 т. 5 от ЗЕ са издадени лицензии за дейността „търговия с 
електрическа енергия” на дружествата, посочени както следва: 

 
№ Дружество Лицензия Срок 

1. „Елба Енерджи” АД №Л-252-15/07.01.2008г. 10г. 

2. „ХСЕ България” ЕООД №Л-253-15/07.01.2008г. 10г. 

3. „Ес Ем Кей Енерджи” АД №Л-255-15/04.02.2008г. 10г. 

4. 
„Фербунд – Оустриан 

Пауър Трейдинг” АД №Л-256-15/04.02.008 г. 10г. 

5. „Езпада” ООД №Л-257-15/04.02.2008 г. 10г. 

6. „Елмиб България” АД №Л-260-15/10.032008г. 10г. 

7. 
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” 

ЕАД №Л-264-15/14.04.2008г. 10г. 

8. „ЕМУ” АД №Л-269-15/28.07.2008г. 10г. 

9. „Енерго Трейд” ООД №Л-270-15/28.07.2008г. 10г. 

10. 
„Остерище Елетрицитатсвиртшафтс” 

АД №Л-274-15/08.09.2008г. 10г. 

11. „ЕНЕМОНА” АД №Л-275-15/08.09.2008г. 10г. 

12. „АВВ Електрифициране” ЕООД №Л-280-15/15.09.2008г. 10г. 

13. „Естато Консулт” ООД №Л-281-15/15.09.2008г. 10г. 

14. „Едисън Трейдинг” АД №Л-283-15/17.11.2008г. 10г. 

15. „Балкан Алфа Енерджи” АД №Л-284-15/08.12.2008г. 10г. 

16. „Загора Енерджи” ООД №Л-285-15/08.12.2008г. 10г. 

17. „Данс Енерджи” ООД №Л-286-15/08.12.2008г. 10г. 

18. „НИМЕКС - 2004” ООД №Л-288-15/15.12.2008г. 10г. 
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На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ са изменени лицензиите на „ЕФТ България” 

ЕАД и „Аркадия Сървис” АД за дейността „търговия с електрическа енергия”. 

На основание чл. 39, ал. 3 от ЗЕ са издадени лицензии за дейността 
„производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект на 

следните дружества: 

 

№ Дружество Лицензия 

Инсталирана 

мощност Срок 

Технология 

1. “Болкан Солар” АД № Л-258-01/04.02.2008г. 

26 MWp - 

фотоволтаична 

инсталация 

35г. 

2. 
„София Уинд Парк” 

АД 
№ Л-259-01/04.02.2008г. 

200 MW –  

вятърен парк 
35г. 

3. 
„Уинд Енерджи 

2007” ООД 
№ Л-263-01/17.03.2008г. 

100 MW -  

 вятърен парк 
25г. 

4. 
„Ай Си Ес България” 

ЕООД 
№ Л-273-01/04.08.2008г. 

12 MW 

вятърен парк 
20 г. 

5. 
„Ей и Ес Гео 

Енерджи” ООД 
№ Л-272-01/04.08.2008г. 

201 MW 

вятърен парк 
35г. 

6. „СИНИК” ООД № Л-277-01/08.09.2008г. 
49,9 MW – 

вятърен парк 
35г. 

7. „ДИСИБ” ООД № Л-282-01/10.11.2008г. 
149,1 MW 

вятърен парк 
35г. 

8. „ФИНАУТО” ООД № Л-276-01/08.09.2008г. 
9,2 MW- 

ВЕЦ „Поточница” 
35г. 
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Съотношението на издадените през отчетния период лицензии за различните 
дейности е показано на графиката: 

 

Търговия 

ВяЕЦ 

ВЕЦ 

 
 

На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ е изменена Лицензия № Л-205-
01/13.07.2006г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия” за 

срок от 20 години, издадена на “Калиакра Уинд Пауър” АД. На основание чл. 22, ал. 2, 

т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, във връзка с чл. 40, ал. 
1, т. 1 – 3 и ал. 2 от ЗЕ Комисията е разрешила на „Калиакра Уинд Пауър” АД да 

започне осъществяването на лицензионната дейност чрез обект „Ветроенергиен парк 

Калиакра”. 

В изпълнение на чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и на чл. 82, ал. 1 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката е издадено Разрешение за учредяване на 

залог върху “Калиакра Уинд Пауър” АД. 

Комисията по своя инициатива с решение е открила производство за изменение 

и/или допълване на издадените лицензии за разпределение на електрическа енергия 
и за управление на електроенергийната система, с оглед допълване условията на тези 

лицензии с програма, представена от съответното енергийно предприятие, с мерките 

за гарантиране независимостта на дейността на лицензиантите от другите дейности 
на вертикално интегрираното предприятие. В тази връзка на основание чл. 39, ал. 1, 

т. 3, във връзка с чл. 52, ал. 2 от ЗЕ и § 17, ал. 4 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗЕ, и съгласно § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката и в изпълнение на 

Директива 2003/54/ЕС и със свои решения, Комисията е измененила лицензиите  на 

следните дружества: 

 

№ Дружество Лицензия Срок 

1. 
„ЧЕЗ Разпределение 

България” АД 

Решение 

№ И1-Л-135-07/29.09.2008г. за 

изменение на 

лицензия № Л-135-

07/13.08.2004г. за дейността 

„разпределение на 

електрическа енергия” 

35г. 

2. 
„ЕВН България 

Електроразпределение” АД 

Решение 

№И1-Л-140-07/29.09.2008г. 

за изменение на 

лицензия № Л-140-

07/13.08.2004г. 

за дейността „разпределение 

на електрическа енергия” 

35г. 
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3. 
„Е.ОН България Мрежи” 

АД 

Решение 

№И1-Л-140-07/29.09.2008г. 

за изменение на 

лицензия № Л-138-

07/13.08.2004г. 

за дейността „разпределение 

на електрическа енергия” 

35г. 

4. „ЕРП Златни пясъци” АД 

Решение 

№-Л-282-01/10.11.2008г. за 

изменение на 

лицензия № Л-138-

07/13.08.2004г. 

за дейността „разпределение 

на електрическа енергия” 

35г. 

5. „ЕСО” ЕАД 

Решение 

№И1-Л-221-17/29.09.2008г. 

за изменение на 

лицензия № Л-221-

17/28.12.2006г. за дейността 

"управление на 

електроенергийната система" 

за срок 

до17.12. 2039г. 

 

 

На основание чл. 45, т. 7 от ЗЕ, чл. 49, т. 6 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката и издадените лицензи за извършване на дейността 

“разпределение на електрическа енергия” са изведени от експлоатация следните 

обекти: 

 

 Решение № Р-075/14.04.2008г. на Комисията – трафопост с диспечерско 

наименование “ДИП Ивански”, находящ се в гр. Шумен, кв. 344, бул. 

„Симеон Велики” № 2, собственост на „Е.ОН България Мрежи” АД; 

 Решение № Р-076/21.04.2008г. на Комисията – трафопост с диспечерско 

наименование “Стара печатница”, находящ се в гр. Велико Търново, кв. 

68, УПИ VІ, собственост на „Е.ОН България Мрежи” АД; 

 Решение № Р-073/11.02.2008г. на Комисията – трафопост с диспечерско 

наименование “МТП Стамболийски”, находящ се в гр. Разград, УПИ V, 

кв. 139а, включен в активите на „Е.ОН България Мрежи” АД; 

 Решение № Р-082/30.06.2008г. на Комисията – трафопост с диспечерско 

наименование „ТП № 1”, находящ се в УПИ VIII-110, кв. 7 по плана на с. 
Александрово, община Търговище, собственост на „Е.ОН България 

Мрежи” АД; 

 Решение № Р-096/01.12.2008г. на Комисията – трафопост № 1 

„Ксилифор”, находящ се в местността „Ксилифор”, община Велико 

Търново, включен в активите на „Е.ОН България Мрежи” АД; 

 Решение № Р-089/25.08.2008г. на Комисията за присъединяване на 

енергиен обект „Базова станция № 2853”, находяща се на територията на 

„ЕВН България Електроразпределение” АД към разпределителната 

мрежа на „Е.ОН България Мрежи” АД съгласно чл. 117, ал.2 от Закона за 
енергетиката. 
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1. Топлоенергетика 
 
През 2008 г. бяха издадени 7 бр. нови лицензии както следва: 

     № Дружество Лицензия 

1. 
"Полимери" АД, гр. Девня 

 

Решение №Л-261/10.03.2008 г. 

за издаване на лицензия № Л-261-03/10.03.2008 г. за 

производство на  електрическа и топлинна енергия 

преди изграждане на енерг. обект за срок от 20 г. 

2. 
"Костенец ХХИ" АД, гр. Костенец 

 

Решение №Л-262/10.03.2008 г. 

за издаване на лицензия № Л-262-03/10.03.2008 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия 

преди изграждане на енерг. обект за срок от 20 г. 

3. 
„Ен ко ген” АД, гр. Русе 

 

Решение №Л-265/14.04.2008 г. 

за издаване на лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за 

производство на  електрическа и топлинна енергия 

преди изграждане на енерг. обект за срок от 20 г. 

4. 

„Юлико - Евротрейд” ЕООД,  

гр. Пловдив 

 

Решение №Л-267/26.06.2008 г. 

за издаване на лицензия № Л-267-03/26.06.2008 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия 

за срок от 15 г. 

5. „Юлико – Евротрейд” ЕООД  

Решение №Л-267/26.06.2008 г. за издаване на 

лицензия № Л-267-05/26.06.2008 г. за пренос на 

топлинна енергия за срок от 15 г. 

6. 

"Лукойл Енергия и Газ България" 

ЕООД, гр. Бургас 

 

Решение №Л-268/26.06.2008 г. 

за издаване на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия 

за срок от 15 г. 

7. 

„В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД, 

гр. Петрич 

 

Решение №Л-271/28.07.2008 г. 

за издаване на лицензия №Л-271-03/28.07.2008 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия 

за срок от 25 г. 

 

През 2008 г. са проучени и взети решения по 7 бр. преписки по заявления за 

изменение на лицензии във връзка с въвеждане в експлоатация на нови мощности, 

извеждане от експлоатация на генериращи мощности, продължаване срока на лицензия, 

удължаване на срока за изграждане на енергиен обект и др. 
 

№ Дружество Лицензия Решение 

1

. 

„Топлофикация Ямбол” ЕАД 

 

Лицензия № Л-028-02/15.11.2000г. за  

производство на топлинна енергия за 

срок от 10 г. 

Решение  

№И2-Л-028-02/31.03.2008г. 

за изменение на лицензията във 

връзка с извеждане от 

експлоатация на енергийни 

съоръжения 

2. 
“Топлофикация Плевен” ЕАД 

 

Лицензия №Л-058-03/08.01.2001 г.  

за производство на електрическа и 

топлинна енергия за срок от 20 г. 

Решение  

№И1-Л-058-03/26.06.2008 г. 

за изменение на лицензията във 

връзка с въвеждане в 

експлоатация на ново енергийно 

съоръжение 
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3. 

„Топлофикация Перник” 

ЕАД,  

 

Лицензия №Л-055-03/08.01.2001 г.за 

производство на електрическа и 

топлинна енергия за срок 15 г. 

Решение №ПрП-11от 

26.06.2008г. 

за прекратяване на процедурата 

по изменение на лицензията във 

връзка с обособяване на отделен 

енергиен блок 

4. 

“Топлофикация Казанлък” 

АД  

 

Лицензия №Л-043-03/06.12.2000г. за 

производство на електрическа и 

топлинна енергия за срок от 20 г. 

Решение 

№И3-Л-043-03/28.07.2008 г. 

за изменение на лицензията във 

връзка с въвеждане в 

експлоатация на ново енергийно 

съоръжение 

5

. 

"Ямболен" АД 

гр. Ямбол 

Лицензия №Л-129-03/06.11.2003 г. 

за производство на електрическа и 

топлинна енергия за срок от 25 г. 

 

 

Решение 

№Пр-И2-Л-129-03 от 06.10.2008 

г. за прекратяване на процедурата 

за изменение на лицензията във 

връзка с удължаване срока на 

изграждане на енерг. обект 

6. „Топлофикация София” АД 

Лицензия №Л-031-02/15.11.2000г. за 

производство на топлинна енергия за 

срок от 20 г. 

 

Решение по т.2 от протокол № 

160 

от 20.10.2008 г. за прекратяване 

на процедурата по изменение 

на лицензията във връзка с 

извеждане от експлоатация на 

ВОЦ „Орландовци” 

7. „Топлофикация Варна” ЕАД  

Лицензия № Л-041-02/06.12.2000г. за 

производство на топлинна енергия за 

срок от 20 г. 

 

Решение 

№И2-Л-041-02/01.12.2008 г. 

за изменение на лицензията във 

връзка с дейността и изграждане 

на нов енергиен обект 

 

Във връзка с издаване на разрешения за учредяване на залог, особен залог или 

ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионната дейност, или други 

сделки през 2008 г. са разгледани преписки и взети решения за следните дружества: 

 

№ Дружество Решение №  Вид на разрешението 

1. „Захар” EАД, гр. Стара Загора № Р-084/14.07.2008 г. 
Разрешава сключване договор с "ОББ" за 

банков кредит 

2. 

„ЕВН България 

Топлофикация” EАД, гр. 

Пловдив 

№ Р-085/14.07.2008 г. 

Разрешава сключване договор с 

„Уникредит Булбанк” АД за банков 

кредит 

3. 
„Топлофикация Плевен” ЕАД  

 
№ Р-090/25.08.2008 г. 

Разрешава на „Топлофикация Плевен” 

ЕАД да сключи договор за особен залог  

с „Първа инвестиционна банка” АД 

    

4. „Брикел” ЕАД  № Р-091/15.09.2008 г. 

 Разрешава на „Брикел” ЕАД да сключи  

особен залог с „Първа инвестиционна 

банка” АД 
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На основание чл. 4, ал. 3 и чл. 82, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката през 2008 г. са прекратени 5 броя преписки, както следва:  

 Преписка №8/2008 г., образувана по заявление вх. № Е-ЗЛР-И-7/10.03.2008 г., за 

изменение на лицензия №Л-096-03/14.03.2001 г. за производство на 
електрическа и топлинна енергия, подадено от „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово; 

 Преписка №9/2008 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-6/10.03.2008 г., 

подадено от „Топлофикация Плевен” ЕАД за издаване на разрешение по чл. 21, 

ал. 1, т. 19 от ЗЕ за сключване на договори за поддръжка на газова турбина и 
генератор; 

 Преписка №34/2008 г., образувана по заявление вх. № Е-ЗЛР-Л- 31/07.07.2008 г., 

за издаване на лицензии за производство на електрическа и топлинна енергия и 
за пренос на топлинна енергия с условие за изграждане на енергийните обекти, 

подадено от „ТФЕЦ Никопол” ЕАД, гр. Никопол; 

 Преписка №70/2007 г., образувана по заявление с вх. №Е-ЗЛР-Л-69/16.11.2007 
г., за издаване на лицензия за дейността пренос на топлинна енергия с условие за 

изграждане на енергиен обект, подадено от „Дистрикт Хийтинг Къмпани” АД, 

гр. София; 

 Преписка №71/2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70/16.11.2007 

г. за издаване на лицензия за дейността производство на топлинна и 

електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от 
„Дистрикт Хийтинг Къмпани” АД, гр. София. 

 

През 2008 г. са прекратени 3 (три) броя лицензии на 2 (две) дружества: 
 

№ Енергийно дружество Лицензия Решение 

1. 

„Топлина електроенергия газ 

екология” ООД 

гр. Стамболийски 

Лицензия №Л-118-03/12.12.2002 г. 

за производство на електрическа и 

топлинна енергия за срок от 20 г. и 

Лицензия №Л-119-05/12.12.2002 г. 

пренос на топлинна енергия за 

срок от 10 г. 

Решение  

№ Л-267/26.06.2008 г. за 

прекратяване на лицензия  

№Л-118-03/12.12.2002 г. и 

лицензия №Л-119-05/12.12.2002 г. 

2. 

“Лукойл Нефтохим Бургас” 

АД, гр. Бургас 

 

Лицензия № Л-106-03/10.05.2001 

г. за производство на електрическа 

и топлинна енергия за срок от 15 г. 

 

Решение №268/26.06.2008 г. 

за прекратяване на лицензия 

№ Л-106-03/10.05.2001 г.  

 

В производство към края на годината са 8 броя преписки, както следва: 

 преписка №46/2008 г. за изменение/допълнение на лицензия за производство на 

електрическа и топлинна енергия с условие за изграждане на енергиен обект, 
издадена на „Петромакс Пауър” ООД, гр. Силистра, във връзка с удължаване 

срока за изграждане на енергийния обект и изграждане на нова мощност; 

 преписка № 67/2008 г. за изменение на лицензия № Л-261-03/10.03.2008 г. на 

„Полимери” АД, гр. Девня, за производство на електрическа и топлинна енергия 

с условие за изграждане на енергиен обект във връзка с удължаване срока на 

неговото изграждане; 

 преписка № 70/2008 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-082-

02/21.02.2001 г. за производство на топлинна енергия от „Топлофикация 

Разград” ЕАД във връзка с извеждане от експлоатация на стари съоръжения и 

въвеждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; 
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 преписка № ПЦ-103/2008 г. за определяне на преференциална цена на 

електрическа енергия от комбинирано производство на “Унибел” АД, гр. 
Пловдив; 

 преписка № ПЦ-117/2008 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия и 

определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 
производство на „Топлофикация Разград” ЕАД, гр. Разград; 

 преписка № ПЦ-118/2008 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия и 

определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 
производство на „Енергоконсулт” АД, гр. София; 

 преписка № ПЦ-120/2008 г. за определяне на преференциална цена на 

електрическа енергия от комбинирано производство на “МБАЛ Търговище” АД, 

гр. Търговище; 

 преписка № ПЦ-125/2008 г. за определяне на преференциална цена на 

електрическа енергия от комбинирано производство с гориво биогаз 

(канализационен биогаз), произведен при пречистване на канализационни води 

на “В и К Йовковци”, гр. Велико Търново. 

 

 

3. Газоснабдяване 

 
През 2008 г. Комисията е издадала и връчила лицензии за дейностите 

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

четири газови дружества:  
 

"Карловогаз" ООД 
 

№Л-266/07.05.2008 г. 

Лицензия № Л-266-08/07.05.2008 г.,   за дейността 

"разпределение на природен газ"   

 

Лицензия № Л-266-12/07.05.2008 г. , за 

“снабдяване с природен газ от краен снабдител”,  

за територията на община Карлово,  срок от 35 г. 

“Черноморска 

технологична компания ” 

АД 

 

№Л-278/08.09.2008 г. 

Лицензия № Л-278-08/08.09.2008 г. за   дейността 

"разпределение на природен газ"  

 

Лицензия № Л-278-12/08.09.2008 за  “снабдяване 

с природен газ от краен снабдител”,  за 

територията на общините Сопот и Хисаря, срок 

от 35 г. 

„Промишлено 

Газоснабдяване” ООД, за 

територията на община 

Сливен 

 

№Л-287/08.12.2008 г. 

Лицензия № Л-287-12/08.12.2008 г.,  за  дейността 

“снабдяване с природен газ от краен снабдител”,  

за територията на община Сливен, срок до 

11.12.2041 г.  

“Неврокоп-газ ” АД , за 

територията на община 

Гоце Делчев 

 

№Л-289/22.12.2008 г. 

Лицензия № Л-289-08/22.12.2008 г.,  за  дейността 

"разпределение на природен газ"   

  

Лицензия № Л-289-12/22.12.2008 г.,  за  

“снабдяване с природен газ от краен снабдител”,  

за територията на община Гоце Делчев,  срок от 

35 г. 
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През изминалия отчетен период са изменени  лицензиите на следните 

дружества: 
 

    Име на дружеството   Решение № Лицензия № 

"Черноморска 

технологична компания" 

АД 

№И1-Л-

132/27.10.2008 г.  

Лицензия № И1-Л-132-08/27.10.2008 г. ,  за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия № И1-Л-132-12/27.10.2008 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

чрез присъединяване  територията на общините 

Добрич и Тервел към обособена територия 

Добруджа 
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"Хебросгаз" АД 
№И1-Л-

171/11.02.2008 г.  

Лицензия № И1-Л-171-08/11.02.2008 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия № И1-Л-171-12/11.02.2008 г., за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

чрез присъединяване  територията на община 

Пазарджик към територията на община Пещера  

"Дунавгаз" ЕАД 
№И2-Л-

223/14.01.2008 г.  

Лицензия № И2- Л-223-08/14.01.2008 г. , за 

разпределение на природен газ и 

 

Лицензия № И2- Л-223-12/14.01.2008 г. , за 

снабдяване с природен газ 

 

чрез присъединяване териториите на общините 

Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 

Разград, Исперих, Попово, Левски, Ловеч и 

Павликени  

към обособена територия Дунав  

" Бургасгаз" ЕАД 

 №И1-Л-

189/14.05.2007 г. за  

 №Р-093/06.10.2008 г. 

т. І  

Лицензия № И1-Л-189-08/14.05.2007 г. , за  

разпределение на природен газ и 

 

Лицензия № И1-Л-189-12/14.05.2007 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

чрез присъединяване териториите на общините 

Ямбол, Нова Загора и Стара Загора към 

територията на община Бургас 

 

 
 

На горепосочените дружества, получили лицензии, са утвърдени и бизнеспланове.  
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Продължаване срока на действие на лицензии 

 

Поради изтичане крайния срок на действие на издадени лицензии, чрез анализи 

и становища на подадени заявления, ДКЕВР е приела решения за продължаване срока 

лицензиите на следните газоразпределителни дружества: 

 

№     Име на дружеството 

  Решение за 

продължаване срока  

на лицензии № 

Лицензии № 

1 "КОМЕКЕС" АД 
№ И1-Л-174/21.04.2008 

г.  

Лицензия № И1-Л-174-08/21.04.2008 г. , за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия № И1-Л-174-12/21.04.2008 г., за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

чрез продължаване срока  до 17.12.2039 г. 

2 
"Газоснабдяване 

Враца" ЕАД 

№И1-Л-160/11.02.2008 

г. 

Лицензия № И1-Л-160-08/11.02.2008 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия № И1-Л-160-12/11.02.2008г., за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

чрез продължаване срока  до 17.12.2039 г. 

3 "Велбъждгаз" АД 
№И1-Л-163/11.02.2008 

г. 

Лицензия № И1-Л-163-08/11.02.2008 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия № И1-Л-163-12/11.02.2008 г., за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

чрез продължаване срока  до 17.12.2039 г. 

4 
"Газоснабдяване 

Асеновград" АД 

№И1-Л-164/11.02.2008 

г. 

Лицензия № И1-Л-164-08/11.02.2008 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия № И1-Л-164-12/11.02.2008 г., за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

чрез продължаване срока  до 17.12.2039 г. 

5 
"Газоснабдяване Нови 

Пазар" АД 

№И1-Л-177/11.02.2008 

г. 

Лицензия № И1-Л-177-08/17.12.2004 г.  , за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия № И1-Л-177-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

чрез продължаване до 17.12.2039 г. 

6 "Варнагаз" АД 
№И1-Л-181/25.02.2008 

г. 

Лицензия № И1-Л-181-08/17.12.2004 г.  , за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия № И1-Л-181-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

чрез продължаване срока до 17.12.2039 г. 

 

Комисията е отказала да продължи срока на лицензиите на „Монтанагаз” АД, 
„Кожухгаз” АД и „Ямболгаз 92” АД, поради оставащ дълъг период на действие. 
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Прекратяване действието на издадени лицензии 

 

          През 2008 г. експерти от Комисията са изготвили доклади за изменение, 

преобразуване и прекратяване на лицензии, поради вливането на  дружества от 

системата на „Овергаз Инк.” АД.  

    Комисията е постановила решения за прекратяване лицензиите на  следните 
газоразпределителни дружества: 
 
   

№     Име на дружеството 

  Решение за 

прекратяване на 

лицензии № 

Прекратени лицензии № 

1 

"Павгаз" ЕАД,  за 

територията на община 

Павликени 

 №И2-Л-223/14.01.2008 

г. 

Лицензия №Л-149-08/17.12.2004 г.,  за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-149-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ   

2 

"Раховецгаз 96" ЕАД,  

за територията на 

община Горна 

Оряховица 

 №И2-Л-223/14.01.2008 

г. 

Лицензия №Л-150-08/17.12.2004 г.,  за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-150-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

3 

"Раховецгаз 96" ЕАД,  

за територията на 

община Велико 

Търново 

 №И2-Л-223/14.01.2008 

г. 

Лицензия №Л-151-08/17.12.2004 г.,  за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-151-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ   

4 

"Газоснабдяване 

Попово" ЕАД, за 

територията на община 

Попово 

 №И2-Л-223/14.01.2008 

г. 

Лицензия №Л-156-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-156-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

5 

"Раховецгаз 96" ЕАД,  

за територията на 

община Лясковец 

№И2-Л-223/14.01.2008г. 

Лицензия №Л-157-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-157-12/17.12.2004 г.,  за 

обществено снабдяване с природен газ  

6 

"Черноморска 

технологична 

компания" АД,  за 

територията на община 

Добрич 

№И1-Л-132/27.10.2008 

г. 

Лицензия №Л-159-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-159-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

7 

"Газоснабдяване Нова 

Загора" АД,  за 

територията на община 

Нова Загора 

 №Р-093/06.10.2008 г. 

Лицензия №Л-162-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-162-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  
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8 

"Хебросгаз" АД,  за 

територията на община 

Пазарджик 

№И1-Л-171/11.02.2008 

г. 

Лицензия №Л-165-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-165-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

9 

"Плевенгаз" ЕАД,  за 

територията на община 

Левски 

 №И2-Л-223/14.01.2008 

г. 

Лицензия №Л-166-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-166-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

10 

"Газоснабдяване Стара 

Загора" ЕАД,  за 

територията на община 

Стара Загора 

№Р-093/06.10.2008 г. 

Лицензия №Л-168-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

  

Лицензия №Л-168-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

11 

"Газоснабдяване 

Разград" ЕАД,  за 

територията на община 

Разград 

 №И2-Л-223/14.01.2008 

г. 

Лицензия №Л-169-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-169-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

12 

"Ловечгаз 96" АД,  за 

територията на община 

Ловеч 

№И2-Л-223/14.01.2008г. 

Лицензия №Л-178-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-178-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

13 

"Газоснабдяване 

Разград" ЕАД,  за 

територията на община 

Исперих 

№И2-Л-223/14.01.2008 

г. 

Лицензия №Л-180-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-180-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

14 

"Газоснабдяване Русе" 

ЕАД,  за територията на 

община Русе 

 №И2-Л-223/14.01.2008 

г. 

Лицензия №Л-182-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ  

 

Лицензия №Л-182-12/17.12.2004 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

         

Чрез участие в работни групи експерти от Комисията са анализирали и 
подготвили доклади за утвърждаване бизнес плановете на следните лицензирани 

дружества: 

 

№ Решение № Дружество 

1 №БП-001/11.02.2008 г. 
"Ситигаз България" АД, одобрен бизнес план за периода  2006 г. - 2010 

г. за обособена територия Тракия  

2 №БП-003/04.03.2008 г. 
"Консорциум Варна Про Енерджи" ООД, одобрен бизнес план за 2008 

г. - 2012 г.  за община Балчик 
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ІV. ЦЕНОВО РЕГУЛИРАНЕ 
 

1.Електроенергетика 

 

Стратегическата цел през 2008г. в процеса на ценообразуване и утвърждаване на 

цените на електрическа енергия е осигуряването на баланс между интересите на 
енергийните предприятия и потребителите. С приетите решения Комисията създава 

стимули за развитие на конкурентен пазар и ефективна дейност на енергийните 

предприятия. 
Съгласно чл. 9, т. 5 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни 

източници и биогоривата, производството на електрическа енергия от възобновяеми и 

алтернативни енергийни източници се насърчава чрез определянето на преференциална 

цена за изкупуване на енергията, произведена от такива източници. 

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗВАЕИБ и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за регулиране на 

цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), Комисията трябва ежегодно до 31 март да 

определи преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена от 

възобновяеми или алтернативни енергийни източници, с изключение на енергията, 
произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW. 

В изпълнение на горепосочените разпоредби с Решение № Ц-015/31.03.2008г. 

Комисията определи, считано от 01.04.2008г. преференциални цени за продажба на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и водноелектрически 

централи с инсталирана мощност до 10 МW, без ДДС, както следва: 

 на вятърни електрически централи с пълни ефективни годишни часове на работа 

до 2250 часа и с инсталирана мощност 800 kW и повече; 

 на вятърни електрически централи с пълни ефективни годишни часове на работа 

над 2250 часа и с инсталирана мощност 800 kW и повече; 

 на вятърни електрически централи с инсталирана мощност под 800 kW с 

асинхронен генератор с кафезен ротор; 

 на електрически централи, работещи с фотоволтаични модули до 5 kWp; 

 на електрически централи, работещи с фотоволтаични модули над 5 kWp; 

 на електрически централи, работещи с отпадна дървесина до 5 МW; 

 на електрически централи, работещи с отпадъци от земеделски култури до 

5 МW; 

 на електрически централи, работещи с енергийни култури до 5 МW; 

 на водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МW. 

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия 

Комисията прилага метод на регулиране „норма на възвръщаемост на капитала” спрямо 

производителите на електрическа енергия, „НЕК” ЕАД и „ЕСО” ЕАД, а спрямо 

електроразпределителните дружества и крайните снабдители се прилага метод на 

ценово регулиране „горна граница на приходи”. При осъществяване на правомощията 

си по ценовото регулиране, Комисията дава задължителни указания за формата и 
съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването. 

С протоколни решения № 37/18.02.2008г. и № 66/07.04.2008г. Комисията прие: 

 Указания на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на електрическа 

енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез 
метода „горна граница на приходи” за втория регулаторен период и 

Указания на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата енергия, 

по които крайните снабдители продават електрическа енергия при 

регулиране чрез метода „горна граница на приходи” за втория 

регулаторен период; 
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 Указания за образуване на цените на електрическата енергия, по които 

ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 MW продават електрическа енергия 
при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”. 

През 2008г. е извършено текущо наблюдение на електроенергийните дружества, 
за които се прилага метод на регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”. Въз 

основа на извършеното текущо наблюдение и констатираните съществени отклонения 

между одобрените разходи и действително направените такива  Комисията с 

протоколно решение № 66/07.04.2008г. е постановила извършването на нов 

регулаторен преглед. 
Въз основа на гореизложеното от дружествата е изискано да подадат заявления 

за утвърждаване на цени на електрическата енергия. След подаване на заявленията е 

извършен задълбочен анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация, 
съдържаща се в подадените заявления, който включва: 

 анализ и оценка на прогнозните технически и икономически показатели 

при производството на електрическа енергия; 

 анализ и оценка на одобрените, отчетените и прогнозирани условно-

постоянни разходи; 

 анализ на отчетеното общо финансово състояние на дружествата. 

За енергийните предприятия, получили лицензия за разпределение на 

електрическа енергия и за снабдяване с електрическа енергия на потребители, 

присъединени към разпределителните мрежи на съответната територия, се прилага 

метод на регулиране „горна граница на приходите”. При този метод на регулиране 

Комисията утвърждава необходимите приходи за първата година от регулаторния 

период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период. От 01.07.2008г. 

започна втория регулаторен период с продължителност от пет години за 
електроразпределителните дружества и крайните снабдители. Въз основа на 

одобрените прогнозни необходими приходи на тези дружества са утвърдени цени на 
електрическа енергия за първия ценови период по групи потребители и тарифна 

структура. 

С решение № Ц-021/26.06.2008г. на Комисията ,считано от 01.07.2008г. бяха 
утвърдени следните цени без ДДС: 

 цени, по които производителите продават електрическа енергия на 

обществения доставчик; 

 цена, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на 

крайните снабдители; 

 цена, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на 

електроразпределителните дружества за покриване на технологичните 
разходи по преноса през електроразпределителните мрежи; 

 цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа; 

 цена за достъп до електропреносната мрежа; 

 цени, по които електроразпределителните дружества пренасят 

електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на средно и 

ниско напрежение до всички потребители и цени за достъп до 

електроразпределителните мрежи; 

 цени, по които крайните снабдители продават електрическа енергия на 

битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал 

и с годишен оборот до 19,5 мил. лв. 

С решение Ц-072/27.10.2008г. Комисията в съответствие с приетите Насоки за 

регулиране на българските електропроизводствени дружества, е изменила цената за 

разполагаемост, по която „ТЕЦ Варна” ЕАД продава студен резерв на „ЕСО” ЕАД. 
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2. Топлоенергетика 

 

В изпълнение на правомощията на ДКЕВР съгласно чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗЕ и в 

съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 от НРЦТЕ от дружествата в сектор 

“Топлоенергетика” през м. март е поискана отчетна технико-икономическа 

информация, необходима за извършване на текущо наблюдение на фактическите 
стойности на необходимите приходи на енергийните предприятия и техните 

компоненти. 

Приети са указания за корекции на цените на топлинната енергия и 
електрическата енергия от комбинирано производство за топлоенергийни дружества, 

регулирани чрез метода „Горна граница на цени” за втория ценови период от първия 

регулаторен период с протоколно решение на Комисията № 66 от 07.04.2008 г., т. 7.2. 

Във връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а”от НРЦТЕ за възможното 

изменение на утвърдените цени на електрическата и/или топлинната енергия в края на 

първата година от регулаторния период с писма на Комисията до дружествата с 

утвърдени цени на електрическа и топлинна енергия с решение № Ц-067/13.07.2007 г. 

на ДКЕВР е указано да подадат съответното заявление до 14.05.2008 г.  
Считано от 01.07.2008 г. ДКЕВР е утвърдила пределни цени на топлинната 

енергия и определи преференциални цени на електрическата енергия, произведена по 

комбиниран начин, за втория ценови период от тригодишния регулаторен период, 

определен с решение № Ц-067/13.07.2007 г. на 22 бр. дружества. 

Съгласно § 5 от Преходната разпоредба на Постановление на Министерския 

съвет № 289/28.11.2008 г. за изменение и допълнение на НРЦТЕ до 31.12.2008 г. 

Комисията може да изменя цените на енергията в съответствие с промяната на цените 
на входа на газопреносната мрежа. 

Действащите цени на енергията на дружествата, които работят с основно гориво 

природен газ, са изчислени при цена на природния газ от 463,09 лв./хнм
3
. С 

повишаването на цената на природния газ в размер на 614,66 лв./1000 нм3 (без ДДС) от 

1 януари 2009 г. общото изменение на действащата цена на природния газ спрямо 

включената при образуването на цените на топлофикационните дружества е 32,73%. 

В резултат на това считано от 01.01.2009 г. ДКЕВР е утвърдила изменение на 

пределните цени на топлинната енергия и определи преференциални цени на 

електрическата енергия, произведена по комбиниран начин за 23 дружества, работещи 

с гориво природен газ. 

През 2008 г. експертите от ДКЕВР са участвали и в преписки по утвърждаване 
на нови и изменение на утвърдени цени на топлинна и/или електрическа енергия на 

други дружества: 

 на 4 нелицензирани дружества, които работят с инсталации за комбинирано 

производство, е определена преференциална цена на електрическа енергия - 

„Димитър Маджаров – 2” ЕООД, ЧЗП „Румяна Иванова Величкова, „Актив-Ко” 

ООД, “Алт Ко” АД;  

 на 3 новолицензирани дружества - „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД са 

утвърдени цени на топлинна енергия с пара и гореща вода; „Юлико Евротрейд” 

ЕООД е утвърдена еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода и 
е определена преференциална цена на електрическа енергия; „В§ВГД 

ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ” ООД е определена преференциална цена на 

електрическа енергия от комбинирано производство; 

 на „Бул Еко Енергия” ООД е утвърдена еднокомпонентна цена на топлинна 

енергия с гореща вода; 

 на „ТЕЦ Свилоза” АД е утвърдено изменение на еднокомпонентната цена на 

топлинна енергия с топлоносител водна пара; 
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 на „Топлофикация Казанлък” АД във връзка с изменение на лицензията е 

утвърдена еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода и е 
определена преференциална цена на електрическа енергия.  

Комисията е отказала да утвърди изменение на вече действащите цени за енергия на 
„Биовет” АД и „Топлофикация Русе” ЕАД и цени за присъединяване към 

топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” АД. 

 

 

3. Газоснабдяване 
 

ДКЕВР утвърждава цените на природния газ при продажба от обществения 

доставчик “Булгаргаз” ЕАД на крайните снабдители и потребители, присъединени към 
газопреносната мрежа, на всяко тримесечие, съгласно действащата нормативна уредба.  

Регулирането цените на природния газ се извършва съгласно действащата Наредба 

за регулиране на цените на природния газ, приета с ПМС № 131 от 15.06.2004 г., 
изменена и обнародвана в ДВ бр. 64 от 07.08.2007 г. 

През 2008 г. ДКЕВР е утвърдила цени за пренос и снабдяване с природен газ, както 

и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи, на 

основание подадени заявления от следните търговски дружества: 
 

№ Решение № Дружество 

1 №Ц-011/27.03.2008 г. 
 "Ситигаз България" АД, цени за разпределение и снабдяване с 

природен газ за обособена територия Тракия 

2 №Ц-012/27.03.2008 г. "Булгаргаз"ЕАД, цени за ІІ тримесечие на 2008 г. 

3 №Ц-022/26.06.2008 г. "Булгаргаз"ЕАД, цени за ІІІ тримесечие на 2008 г. 

4 №Ц-023/14.07.2008 г. 
"Хебросгаз" АД, цени за разпределение и снабдяване  с 

природен газ за общините Пазарджик и Пещера 

5 №Ц-068/25.08.2008 г. 
“Дунавгаз” ЕАД, утвърждава цени  за разпределение и 

снабдяване с природен газ 

6 №Ц-069/29.09.2008 г.  “Булгаргаз” ЕАД, цени за ІV тримесечие на 2008 г. 

7 №Ц-074/27.11.2008 г. 
“Бургасгаз” ЕАД , цени  за разпределение и снабдяване с 

природен газ 

8 №Ц-077/22.12.2008 г. 

“ЧТК" АД, цени  за разпределение и снабдяване с природен газ 

за обособена територия Добруджа, и територията на общините 

Тервел и Добрич 

9 №Ц-079/23.12.2008 г. "Булгаргаз"ЕАД,  цени  за І тримесечие на 2009 г.  
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4. В и К услуги 
 

На основание на изискванията на чл.11, ал.1 от ЗРВКУ през 2008 г. от ДКЕВР са 

одобрени петгодишни бизнес планове за периода 2009-2013 г., разработени от ВиК 

оператори, на основание на чл.10, ал.1 от ЗРВКУ, със следните основни показатели:  

№ 

по 

ред 

В и К оператор 

Планирани 

инвестиции за 

периода 

2009 – 2013 г., 

хил. лв 

Фактурирани водни количества за периода 

2009 – 2013 г. (хил. м3) 

собствен

и 
външни 

доставени  

водни к-ва 

отведени 

водни к-ва 

пречистени 

водни к-ва 

1 
„В и К – Батак” ЕООД, гр. 

Батак 
155 85 1708 1520 0 

2 

"В и К" ЕООД 

гр. Белово (операторът е с 

3 год. БП – 2008-2010, 

стойностите се отнасят за 

съответния период) 

97 1801 1274 722 0 

3 
"В и К" ЕООД,  

гр. Берковица 
291 0 4 540 2 500 0 

4 
"В и К" ЕООД 

гр. Благоевград 
10 084 710 57850 48255 22720 

5 
„В и К - БЕБРЕШ" ООД, 

гр.Ботевград 
292 1 900 7 862 7 250 5 285 

6 
В и К "ИНФРАСТРОЙ" 

ЕООД, гр. Брацигово 
95 4 280 2546 0 0 

7 
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ" 

ЕООД, гр. Брезник 
112 0 5 320 0 0 

8 
"В и К" ЕАД 

гр. Бургас 
71 690 443 600 163481 111220 88950 

9 
"БЪРЗИЙСКА ВОДА" 

ЕООД, с. Бързия 
5 846 450 0 0 

10 
"В и К" ООД 

гр. Варна 
19 704 0 134 476 94 830 101 800 

11 

"В и К - ЙОВКОВЦИ'' 

ООД,  

гр. Велико Търново 

8 116 6 490 58890 39670 29425 

12 
"ВКТВ" ЕООД 

гр. Велинград 
710 77 787 11 620 11 895 0 

13 
"В и К" ЕООД 

гр. Видин 
3 609 0 19 090 9 545 0 

14 
"В и К" ООД 

гр. Враца 
15 384 0 44 411 24 361 14 270 

15 
В и К ООД 

гр. Габрово 
7 350 523 23 516 16 840 13 680 

16 
"В и К" ООД 

гр. Димитровград 
790 0 11 905 8 410 8 410 

17 
„В и К" ЕООД 

гр. Добрич 
5 750 6 335 49 190 55 660 58 700 
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18 
"В и К" ЕООД 

гр. Дупница 
1 205 36 460 10008 9214 9075 

19 
"В и К" ООД 

к.к. Златни пясъци 
2 915 900 9438 9088 0 

20 
„Вики Инвест” ООД 

ПСОВ Елените 
1313 0 619 736 2192 

21 
"В и К" ООД 

гр. Исперих 
1 000 0 6980 0 0 

22 

„В и К - АСПАРУХОВ 

ВАЛ" ЕООД 

гр. Кнежа 

323 29 631 3106 630 0 

23 
"ВИК"  ЕООД 

гр. Кресна 
140 0 2450 1720 0 

24 

"В и К МЕДЕН 

КЛАДЕНЕЦ" ЕООД 

гр. Кубрат 

343 765 3 620 1 015 1 015 

25 
"В и К" ООД 

гр. Кърджали 
3 777 0 25590 14880  

26 

"Кюстендилска вода" 

ЕООД, гр. Кюстендил 

(3 г. БП 2009-2011) 

1 058 0 9 028 3 841 3 241 

27 
"В и К" АД 

гр. Ловеч 
34 749 262 975 137728 12184 6901 

28 

"ПРО" ЕАД кл .Бургас 

ЧПСОВ 

гр. Лозенец 

10 0 0 0 792 

29 
"ВИК- СТРИМОН" ЕООД 

с. Микрево 
12 640 1590 0 0 

30 
"В и К" ООД 

гр. Монтана 
7 693 40 124 189336 0 1110 

31 

"В и К" ЕООД 

гр. Пазарджик в 

ликвидация 

3 640 0 33705 21668 20240 

32 
"В и К " ООД, 

гр. Перник 
500 2 880 123231 24852 23451 

33 
"В и К" ЕООД 

гр. Петрич 
2 000 3 786 9 782 6 380 9 782 

34 
ВКС ЕООД 

гр. Пещера 
348 20 200 3813 3611 0 

35 
"В и К" ЕООД 

гр. Плевен 
23 354 25 870 68150 47900 40660 

36 
"В и К" ЕООД 

гр. Пловдив 
51 379 52 361 191800 154360 110200 

37 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ-

ДУНАВ" ЕООД 

гр. Разград 

2 883 0 17 505 11 730 13 585 

38 
ЕТ "ЕРДУВА50Н ЧАКЪР" 

гр. Раковски 
129 0 575 0 0 

39 
"В и К" ООД 

гр. Русе 
12 400 51 909 68429 52958 36948 
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40 
"УВЕКС" ЕООД 

гр. Сандански 
1 335 1 600 15 075 12 755 0 

41 

"В и К - ПАНИЧИЩЕ" 

ЕООД 

гр.Сапарева баня 

151 0 3350 0 0 

42 
"В и К" ЕАД 

гр. Свищов 
1 370 0 10000 6400 0 

43 
В и К "БЯЛА" ЕООД 

гр. Севлиево 
1553 100 10 083 14 712 0 

44 
"В и К 03" ООД 

гр. Силистра 
3245 17988 24450 12000 0 

45 
"В и К" ООД 

гр.Сливен 
2 861 88 470 55063 25043 24199 

46 
"В и К" EООД 

гр. Смолян 
9 779 800 28030 18460 3786 

47 
"В и К" ЕООД 

гр. София 
4 561 0 57300 31223 6077 

48 
"Софийска вода " АД  

гр.София 
205 200 34 800 453 240 420 445 411 050 

49 
"В и К" ЕООД 

гр.Стара Загора 
18 824 76 385 79 814 68 134 60 350 

50 

"В и К - СТЕНЕТО" 

ЕООД 

гр. Троян 

2 567 8 000 11412 10990 9820 

51 
"В и К" ООД 

гр. Търговище 
2 385 15 000 17 500 11 500 0 

52 
"В и К" ЕООД 

гр. Хасково 
5 926 8 237 34 646 26 972 0 

53 
"В и К" ООД 

гр. Шумен 
3 266 0 39276 23565 16500 

54 
"В и К" ЕООД 

гр. Ямбол 
2 500 20 000 30 230 23 103 8 205 

55 
"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 

БУРГАС" гр. Бургас 
11 214 0 105888 0 0 
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56 

"ЛАЙТ ХАУС ГОЛФ 

РИЗОРТ" АД, гр.София 

(операторът е с 3 год. БП – 

2008-2010, стойностите се 

отнасят за съответния 

период) 

2449 0 1505 1505 1505 

 

На основание на изискванията на &2, ал.2 от ЗРВКУ през 2008 г. са одобрени 

тригодишни бизнес планове за периода 2008-2010 год. и утвърдени първоначални цени 

на следните ВиК оператори: 

 

 

№ 

по 

ред 

В и К оператор 

Вид услуга 

Доставяне на 

вода на 

потребителите 

Отвеждане 

на отпадъчни 

води 

Пречистване 

на 

отпадъчни 

води 

1 "Тузлушка гора" ЕООД, гр. Антоново Да не не 

2 " Екопроект- С " ООД, гр. Русе Да не не 

3 "Кюстендилска вода" ЕООД гр. Кюстендил Да да  да 

4 "В и К" ЕООД, гр. Белово Да да  не 

 

 

 Утвърдени са и първоначални цени на нови ВиК услуга по внесени в 
съответствие с чл.14, ал.1 от ЗРВКУ заявления на следните ВиК оператори: 

 

 

№ 

по 

ред 

В и К оператор 

Вид услуга 

Доставяне на 

вода на 

потребители 

Отвеждане 

на отпадъчни 

води 

Пречистване 

на 

отпадъчни 

води 

1 В и К  ЕООД, град Благоевград Не не да 

2 В и К ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация Не не да 

3 “В и К” ЕООД, град Смолян не не  да 

 

 
На основание на чл.19 от ЗРВКУ по внесени заявления за цени, обвързани с 

увеличението на отделни ценообразуващи компоненти, формиращи разходите за 

дейността на ВиК операторите, е утвърдена промяна на цени на ВиК услуги на 
следните дружества: 
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№ 

по 

ред 

В и К оператор 

Вид услуга 

Доставяне на 

вода на 

потребителите 

Отвеждане на 

отпадъчни 

води 

Пречистване 

на отпадъчни 

води 

1 “В и К - Берковица” ЕООД, град Берковица да да не 

2 "В и К " ЕООД, град Благоевград да да да 

3 "В и К - Бебреш" ЕООД, град Ботевград да да да 

4 "В и К" ЕАД, град Бургас да да да 

5 “В и К” ООД, град Варна да да да 

6 "В и К - Йовковци" ООД, град Велико Търново да да да 

7 "ВКТВ" ЕООД, град Велинград да да да 

8 “В и К” ЕООД, град Видин да да не 

9 "В и К " ООД, град Враца да да да 

10 "В и К " ООД, град Габрово да да да 

11 "В и К " ООД, град Димитровград да да не 

12 "В и К " ЕООД, град Добрич да да да 

13 
"В и К - Златни пясъци" ООД, к.к. Златни 

пясъци да да не 

14 “В и К” ООД, град Исперих да не не 

15 “Аспарухов вал” ЕООД, град Кнежа да да не 

16 "В и К" ООД, град Кърджали да да не 

17 "В и К" АД, град Ловеч да да не 

18 "В и К" ООД, град Монтана да да да 

19 "В и К" ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация да да не 

20 "В и К " ООД, град Перник да не не 

21 "В и К " ЕООД, град Петрич да да не 

22 “В и К” ЕООД, град Плевен да да да 

23 "В и К" ЕООД, град Пловдив да да да 

24 "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград да да да 

25 “ВКТВ” ООД, град Ракитово да да не 

26 ЕТ “Ердуван Чакър”, село Раковски да не не 

27 “В и К” ООД, град Русе да да не 

28 “УВЕКС” ЕООД, град Сандански да не не 

29 “В и К” ЕАД, град Свищов да не не 

30 "Бяла" ЕООД, град Севлиево да да не 

31 “В и К” ООД, град Силистра да да не 

32 "В и К" ООД, град Сливен да да да 

33 “В и К” ЕООД, град Смолян да да да 

34 “В и К” ЕООД, град София ( София област) да да да 

35 "Софийска вода" АД, град София да да да 

36 “В И К - Стенето” ЕООД, град Троян да да да 

37 "В и К" ООД, град Търговище да да не 

38 “В и К” ЕООД, град Хасково да да не 

39 “В и К” ООД, град Шумен да да да 

40 "В и К" ЕООД, град Ямбол да да не 

41 "В и К " ЕООД, град Стара Загора да да да 
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 V. КОНТРОЛ 

 

1. Електроенергетика 

 

1.1. Текущ контрол 

Експерти от Комисията са участвали в десет проверки - извънредни, планови и 
по документи: 

 Проверка по постъпила жалба от г-н Георги Орозов срещу „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД, във връзка с прекъснато 
електроснабдяване на имота на жалбоподателя в нарушение на Общите условия 

на договорите за продажба на електрическа енергия. Въз основа на проверката и 

резултатите от нея е съставен Констативен протокол № Е-01/15.02.2008г., с 
който е установено, че са допуснати редица нарушения в дейността на 

дружествата, които са отстранени в хода на проверката, извършена от експерти 

на ДКЕВР. 

 Проверка във връзка с жалба вх. № Е-04-00-51 от 28.02.2008г. подадена от г-н 

Велизар Киряков, председател на Асоциацията на Производителите на 

Екологична Енергия срещу „ЕОН България Мрежи” АД относно прекъснато 
електрозахранване на повече от двадесет производители на електрическа 

енергия на територията на електроразпределителното дружество. Въз основа на 

резултатите от извършената проверка работната група е съставила констативен 
протокол № Е–02/20.03.2008г., като е констатирано, че не са налице нарушения 

от страна на електроразпределителното дружество на условията на издадената 

му лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия” и 

разпоредбите на ЗЕ. 

 Проверка във връзка с жалба с вх. № Е-02-00-6/08.02.2008г. от г-н Росен 

Попадиин срещу „ЧЕЗ Разпределение България” АД относно неточност на 

тарифните превключватели в електромерните табла на потребителите. Въз 

основа на резултатите от проверката работната група е съставила констативен 

протокол Е-03/08.04.2008г., с който е констатирано, че не са налице данни, 

подкрепящи твърдението на жалбоподателя за умишлено настройване на 

тарифните превключватели по начин, който да ощетява потребителите и да 
облагодетелства дружеството. С цел осигуряване на качествени услуги на 

абонатите на дружеството работната група, определена със Заповед № З-Е-

37/01.04.2008г. на Председателя на ДКЕВР, е дала на „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД задължителни предписания. 

 Проверка във връзка с жалби от жители на кв. „Изгрев”, кв. „Бриз” и 

м. „Траката”, гр. Варна срещу” Е.ОН България Мрежи” АД относно проблеми с 
качеството на подаваната от електроразпределителното дружество електрическа 

енергия. В резултат на проверката е съставен констативен протокол № Е-

04/23.04.2008г., с който е констатирано, че не е налице нарушено подаване на 

електрическа енергия или отклонения от качеството по мрежата експлоатирана 

от „Е.ОН България – Мрежи” АД.  

 Проверка във връзка с настъпили проблеми по електроразпределителната мрежа, 

в резултат на което инсталациите и съоръженията на „В и К” ООД, гр. Враца 

спират да подават вода за населени места на територията на община Враца. Въз 

основа на резултатите от проверката е изготвен доклад  до членовете на 

Комисията, с който се предлага да се сформира работна група, която да разгледа 

и анализира документите по преписката и да предложи на Комисията да даде на 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД задължителни предписания със съответните 

срокове за изпълнение. 
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 Проверка по жалби на потребители срещу „ЧЕЗ Електро България” АД относно 

начина на изчисляване на размера на дължимите суми при отчитане на интервал 
с продължителност от три месеца, както и спазването на реда за уведомяване на 

потребителите за дължимите от тях суми.В резултат на проверката е съставен 

констативен протокол № Е-05/26.06.2008г., с който е констатирано, че не е 

налице нарушение от страна на „ЧЕЗ Електро България” АД на условията на 

лицензията за извършване на дейността “снабдяване с електрическа енергия”. 

 Проверка в „ЕВН България Електроразпределение” АД във връзка с постъпило 

предложение от електроразпределителното дружество за изкупуване на енергиен 

обект – кабелен електропровод, собственост на „Яна” АД, гр. Бургас. Въз основа 

на резултатите от проверката е съставен констативен протокол № Е-

06/11.09.2008г., с който работната група е установила, че кабелният 

електропровод е част от електроразпределителната мрежа и е дала на 

дружеството задължителни предписания да изкупи въпросното съоръжение, 

собственост на „Яна” АД. 

 Планова проверка на основание заповед № З-Е-117/24.10.2008г. на Председателя 

на ДКЕВР относно спазване на условията на издадените лицензии на „ЕОН 

България Мрежи” АД и „ЕОН България Продажби” АД, съответно за дейностите 
„разпределение на електрическа енергия” и „снабдяване с електрическа 

енергия”. След извършване на проверката е съставен констативен протокол № Е-

07/24.10.2008г., с който на енергийните дружества са дадени задължителни 
предписания със съответните срокове за изпълнението им. 

 Проверка по документи, извършена във връзка със сигнал на „НЕК” ЕАД, 

относно проблеми свързани с участието на ТЕЦ „Варна” ЕАД на регулирания 
пазар. В сигнала се твърди, че ТЕЦ „Варна” ЕАД отказва участие в покриване на 

потреблението на крайните снабдители през отделните месеци на първото 

полугодие на 2008г. Въз основа на проверката е съставен констативен протокол 
№ Е-08/01.12.2008г., с който работната група, с оглед предотвратяване на 

евентуални нарушения, застрашаващи сигурността на енергийната система, е 

дала на енергийното дружество задължителни предписания съгласно чл. 80, ал. 3 

от ЗЕ. 

 Проверка по документи относно спазване условията на т. 3.11.4.1 от лицензия № 

Л-135-07/13.08.2004г. издадена на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за 
дейността „разпределение на електрическа енергия” във връзка с изпълнение на 

протоколно решение на комисията № 155/06.10.2008г. В резултат на проверката 

е изготвен констативен протокол № Е-09/08.12.2008г., въз основа на който е 

съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение № 

04/10.12.2008г. 
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През месец януари 2008 г. в сградата на ДКЕВР е подписан протокол за 
сътрудничество между „ЧЕЗ” АД, „ЕВН”АД и Е.ОН”АД при аварийни ситуации. 
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1.2 Общи условия на електроразпределителните и електроснабдителните 

дружества. 

 
Във връзка с чл. 98а и чл. 98б от ЗЕ са разгледани и одобрени със съответните 

решения на Комисията Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия 

през електроразпределителните мрежи на “ЕВН България Електроразпределение” АД и 
Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕВН България 

Електроснабдяване“ АД, както следва: 

 ОУ “ЕВН България Електроразпределение” АД – одобрени с решение на ДКЕВР 
№ ОУ-014/10.05.2008г. 

 ОУ „ЕВН България Електроснабдяване” – одобрени с решение на ДКЕВР 

№ ОУ-013/10.05.2008г. 

 

1.3. Определяне на независим оценител 

 
Във връзка с изкупуване на енергийни обекти и съоръжения, представляващи 

елементи от електропреносната или електроразпределителната мрежа, които са 

собственост на трети лица и при непостигане на съгласие относно изкупната цена на 
тези елементи, съгласно § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, Комисията е определила независими 

лицензирани оценители на следните обекти: 

 Трансформаторен пост с кабелни линии средно и ниско напрежение за външно 
електрозахранване на жилищна сграда, находяща се в УПИ V – 713, кв. 120, 

ул. „Спътник” № 17, район „Слатина”, гр. София, собственост на “ВИЛА ПАРК” 

ООД; 

 Трансформаторен пост (КТП 800/20 kV), находящ се в УПИ I – 947, кв. 30а, ул. 

„Народно хоро” № 75, м. „Овча купел” с кабелни линии средно напрежение и 

кабелни линии ниско напрежение, находящи се в УПИ VII – 953, кв. 30, м. 
„Овча купел”, гр. София с инвеститор „БИТ ИНТЕГРАЛ” ООД; 

 Електропровод 20 kV “Китка” от подстанция “Костенец” до подстанция “Бялата 

вода” с дължина 17 353 метра, собственост на “ТРАКИЯ-РМ” ЕООД, 

гр. Пловдив; 

 МТП “Вилна зона Божурец”, отстъпено право на строеж на МТП “Вилна зона 

Божурец”, сервитут на МТП “Вилна зона Божурец”, въздушно електропроводно 

отклонение 20 kV от електропровод „Божурец” до подстанция „Каварна” 110/20 
kV с дължина 1 199 м. и кабелно захранване с дължина 125 м., собственост на 

Копринка Димитрова, гр. Варна; 

 Трафопостове с диспечерски наименования „Ремонтна работилница” и 
„Мелница”, находящи се в с. Сваленик, община Иваново, област Русе, 

собственост на Магдалена Фъшкова; 

 Монолитен трансформаторен пост с един трансформатор, маслосборна яма, 

кабелни линии ниско напрежение и главни електромерни табла за външно 

електрозахранване на жилищна сграда, находяща се в УПИ IX-1137, кв. 38, 

м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново”, район „Лозенец”, гр. София, собственост на 
„Стройко” ООД; 

 Електропровод „Монтана” 20 kV, собственост на „Северал” ООД; 

 20 броя трафопоста, находящи се в гр. Бургас, собственост на община Бургас. 
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2.Топлоенергетика 

 

 2.1 Текущ контрол 

 
За отчетната 2008 г. е извършена извънредна проверка в “Топлофикация 

Перник” ЕАД по сигнал на Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с 

изпълнение на условията по лицензия за производство на електрическа и топлинна 
енергия № Л-055-03/08.01.2001 г. и лицензия за пренос на топлинна енергия  

№ Л-056-05/08.01.2001 г., относно водене на разделно счетоводство по смисъла на чл. 

37. от ЗЕ за периода от 01.01.2005 г. до 31.06.2007 г. Констатациите от проверката са 

отразени в съставения констативен протокол. В резултат на констатирани нарушения 

по изпълнение на условията по издадените лицензии и на основание чл. 201, ал. 2, т.1 б 

от ЗЕ, на “Топлофикация Перник” ЕАД са наложени принудителни административни 

мерки за отстраняване на нередовностите. Дадени са и писмени указания за 

предприемане в определен срок на действия за въвеждане на единния сметкоплан за 
регулаторни цели, както и за попълване на таблици от № 1 до № 8 за годишното 

отчитане в съответствие с утвърдените от Комисията инструкции. 

Експерти от Комисията са извършили извънредна проверка и на „ТЕЦ Свилоза” 
АД по отношение спазване на условията на издадената на дружеството лицензия  

№ Л-122-03/13.04.2003 г. в частта, уреждаща задълженията при продажба на топлинна 

енергия с топлоносител водна пара и на електрическа енергия на потребители, 

прилагането на цените по чл. 30, ал. 1 от ЗЕ, включително цени на фактуриране, 

произведени и фактурирани количества топлинна енергия по месеци. След 

приключване на проверката е съставен констативен протокол и е представен доклад до 

Комисията. За констатираните нарушения по изпълнение на условията на издадената 
лицензия и на основание чл. 80, ал. 3 от ЗЕ, на “ТЕЦ Свилоза” АД е съставен акт за 

установяване на административно нарушение и е издадено наказателно постановление. 

Експерти от Комисията са извършили извънредна проверка в „Правецгаз 1” АД, 
гр. Правец относно нарушения на правилата за изграждане на газопреносни и 

газоразпределителни мрежи.  

Експерти от Комисията са извършили извънредна проверка на „Топлофикация 
ВТ” АД гр. Велико Търново и „Раховецгаз 96” АД гр. Г. Оряховица относно 

изпълнението на лицензионните задължения на дружествата. След приключване на 

проверката е съставен констативен протокол и е представен доклад до Комисията. За 

констатираните нарушения по изпълнение на условията на издадената лицензия и на 

основание чл. 80, ал. 3 от ЗЕ, на “Раховецгаз 96” АД е съставен акт за установяване на 
административно нарушение. 

През 2008 г. е извършена планова проверка в „Топлофикация Русе” ЕАД по 

изпълнение условията по издадените лицензии – лицензия №Л–029-03/15.11.2000 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия и лицензия №Л–030–05/15.11.2000 г. 

за пренос на топлинна енергия. На база на констативния протокол от проверката и 

доклада до Комисията за констатираните нарушения е съставен акт за установяване на 

административно нарушение и е издадено наказателно постановление. 

 

От лицензиантите е изискана информация относно: 

Изпълнение на производствената програма включително: 

 Технически отчет; 

 Отчет за технико-икономическите показатели на централата; 

 Производствени помесечни справки; 

Изпълнение на приетите от ДКЕВР показатели за качество на 

топлоснабдяването включително: 
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 Норми за качество на топлинната енергия; 

 Непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия; 

 Качество на търговските услуги. 

Количествата електрическа и топлинна енергия, произведени от инсталации за 

комбинирано производство. 

 
2.2 Общи условия 

В изпълнение изискванията на ЗЕ през 2008 г. са разгледани и одобрени 16 бр. 

Общи условия на договори, от които: 

 Общи условия на договорите на продажба на топлинна енергия от 

производител на топлопреносно предприятие – 1 бр.; 

 Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за битови 

нужди – 12 бр.; 

 Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия между 

топлопреносно предприятие и потребители за стопански нужди – 1 бр.; 

 Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия между 

топлопреносно предприятие и доставчик – 1 бр. 

 Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия между 

производител и потребители за стопански нужди – 1 бр. 

 

 

3. Газоснабдяване 

 

3.1. Текущ контрол 
Извършените през 2008 г. периодични проверки на лицензираните  дружества са 

в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове, и Устройствения 

правилник на ДКЕВР и нейната администрация. 
През отчетния период са направени 6 (шест) периодични проверки за 

изпълнение изискванията, заложени в лицензиите на 10 (десет) дружества в областта на 

газоснабдяването.  
 

 

№  

 

 

Енергийно 

предприятие 

 

Лицензии 

 

Брой задължителни 

указания 

1 

"Кожухгаз" АД, за 

територията на 

община Петрич  

 

Лицензия № Л-170-08/17.12.2004 г., за  

разпределение на природен газ  

 

Лицензия № Л-170-12/17.12.2004 г., за 

обществено снабдяване с природен газ 

- 

2 

"Монтанагаз" АД, 

за територията на 

община Монтана 

 

Лицензия № Л-148-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия № Л-148-12/17.12.2004 г., за 

обществено снабдяване с природен газ 

- 

3. 

"Газинженеринг" 

ООД,  

за територията на 

община Д. Дъбник  

 

Лицензия №Л-155-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия №Л-155-12/17.12.2004 г., за 

обществено снабдяване с природен газ 

- 
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4. 

"Кнежа газ" ООД, 

за територията на 

община Кнежа  

Лицензия №Л-185-08/14.03.2005 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия №Л-185-12/14.03.2005 г., за 

обществено снабдяване с природен газ 

- 

5. 

"ПЛЕВЕНГАЗ" ЕАД, 

за територията на 

община Левски 

 

Лицензия №Л-166-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия №Л-166-12/17.12.2004 г.,за 

обществено снабдяване с природен газ 

- 

6. 

"Газоснабдяване 

Попово" EАД, за 

територията на 

община Попово 

 

Лицензия №Л-156-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия №Л-156-12/17.12.2004 г., за 

обществено снабдяване с природен газ 

 

- 

7. 

"ХЕБРОСГАЗ" АД, за 

териториите на 

общини  Пазарджик и  

Пещера 

Община Пазарджик  

 

Лицензия №Л-165-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия №Л-165-12/17.12.2004 г., за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

Община Пещера 

 

Лицензия №Л-171-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия №Л-171-12/17.12.2004 г., за 

обществено снабдяване с природен газ 

 

- 

8. 

"Софиягаз" ЕАД, 

за територията на 

Столична община и 

СОР Банкя, и 

Божурище 

 

 

Столична община и СОР Банкя 

 

Лицензия № И1-Л-184 -08/11.09.2006 г. , за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия № И1-Л-184 -12/11.09.2006 г. , за 

обществено снабдяване с природен газ 

 

Община Божурище 

 

Лицензия №Л-176-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия №Л-176-12/17.12.2004 г., за 

обществено снабдяване с природен газ 

- 

9. 

"КОМЕКЕС" АД, за 

територията на 

община Самоков 

Лицензия № И1-Л-174 - 08/21.04.2008 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия № И1-Л-174 - 12/21.04.2008 г., за 

обществено снабдяване с природен газ 

- 

 

 

3.2. Последващ контрол 

 
В отговор на изпратени  писма, становища и жалби до ДКЕВР в сектора са 

осъществени 5 (пет) извънредни проверки. 
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№ 

 

 

Енергийно предприятие 

 

Лицензии 

 

Брой задължителни 

указания 

1 

„Раховецгаз 96” ЕАД, за 

територията на община 

В.Търново  

 

Лицензия № Л-151-08/17.12.2004 г., за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия № Л-151-12/17.12.2004 г., за 

обществено снабдяване с природен газ 

 

1 

2 

„Правецгаз 1” АД, , за 

територията на община 

Правец 

 

Лицензия № Л-197-08/24.01.2006 г. за  

разпределение на природен газ 

 

Лицензия № Л-197-12/24.01.2006 г.,  за 

обществено снабдяване с природен газ 

 

1 

3 

„Централгаз” АД, за 

територията на община  

Габрово 

 

Лицензия №Л-161-08/17.12.2004 г., за  

разпределение на природен газ 

 

Лицензия №Л-161-12/17.12.2004 г., за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

1 

4 

„Промишлено 

газоснабдяване” ООД”,  за 

територията на община  

Сливен 

 

Лицензия № Л-215-08/11.12.2006 г.,  за 

разпределение на природен газ 

 

Лицензия № Л-215-12/11.12.2006 г.,  за 

обществено снабдяване с природен газ  

 

1 

5 

„Рилагаз” АД,  за обособена 

територия Запад 

 

Лицензия №Л-210-08/25.09.2006 г., за  

разпределение на природен газ 

 

Лицензия №Л-210-12/25.09.2006 г., за 

обществено снабдяване с природен газ  

С доклад от 

проверяващите 

експерти за издаване 

на Акт за установени 

административни 

нарушения 

 

 

4. В и К услуги 

 

             На основание на чл.23, ал.1 и ал.2 от ЗРВКУ през 2008 г. са проведени планови 

проверки на дейността на следните ВиК оператори: 

 
№ по 

ред 
В и К оператор 

1 “ВиК”ЕООД,гр. Пловдив. 

2 “ВиК”ООД, гр. Кърджали. 

3 “ВиК”ЕООД, гр. Батак.   

4 “ВКС”ЕООД, гр. Пещера. 

5 “ИНФРАСТРОЙ”ЕООД, гр. Брацигово. 

6 “ВиК”ООД, гр. Димитровград.   

7 “ВиК”ЕООД, гр. Смолян.   

8 “ВКТВ”ЕООД, гр. Велинград. 

9 “ВКТВ”ЕООД, гр. Ракитово. 

10 “ВиК”ЕООД, гр. Пазарджик. 

11 “ВиК”ЕООД, гр. Панагюрище. 

12 “ВиК”ЕООД, гр. Стара Загора. 

13 “ВиК”ЕООД, гр. Ямбол. 

14 “ВиК”ООД, гр. Сливен. 

15 “ВиК”ЕООД, гр. Хасково. 
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16 “СТАМБОЛОВО”ЕООД, с. Стамболово.   

17 „ВиК - Стенето” ЕООД, гр.Троян. 

18 „ВиК ” ООД, гр.Исперих 

19 „В и К ” АД, гр.Ловеч 

20 „Аспарухов вал ” ЕООД, гр.Кнежа 

21 „В и К  Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат   

22 „Водоснабдяване и Канализация”  ЕООД, гр.Свищов 

23 „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград 

24 „Водоснабдяване и канализация ”  ООД, гр.Русе 

25 „Водоснабдяване и канализация ”  ЕООД, гр.Плевен 

26 „В и К- Йовковци”  ООД, гр.Велико Търново 

27 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Габрово 

28 „Бяла” ЕООД, гр.Севлиево 

29 „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр.Разград 

30 „ВиК ” ООД, гр.Исперих 

31 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Русе 

32 „Водоснабдяване – с.Раковски” ООД, с.Раковски 

33 „В и К Йовковци ” ООД, гр.Велико Търново 

34 „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр.Габрово 

35 „Бяла ” ЕООД, гр.Севлиево 

36 „Водоснабдяване и Канализация ” ЕООД, гр.Свищов 

37 „В и К - Стенето” ЕООД, гр.Троян 

38 „В и К” ООД, гр.Варна. 

39 „В и К” ООД, гр.Добрич 

40 „В и К” ООД, гр.Шумен. 

41 „В и К” ООД, гр.Търговище. 

42 „В и К  Златни пясъци” ООД, гр.Варна 

43 „В и К” ООД, гр.Силистра. 

44 „Водоснабдяване и канализация-Берковица” ЕООД, гр. 

Берковица; 

45 „Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия 

46 „В и К” ЕООД, гр. София. 

47 „Софийска вода”АД, гр. София; 

48 „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил 

49 „В и К” ЕООД, гр. Дупница; 

50 „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир; 

 

В съответствие с изискванията на чл. 23 от ЗРВКУ за резултатите от проверките 

са съставени констативни протоколи и са изготвени доклади до председателя на 
ДКЕВР. По-важните констатации от плановите проверки на дейността на ВиК 

операторите са: 

o Неизпълнение на предвидените дейности в инвестиционите и ремонтни 

програми на В и К операторите, съгласно одобрените бизнес планове за периода 2006 г. 

– 2008 г. 
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o Изоставане в графика за последваща проверка на измервателните устройства, 
собственост на В и К операторите и монтирането на нови водомери в ключови 

пхунктове на водоснабдитебните системи. 

o Необходимост от оптимизиране на данните в издаваните отчетни документи 

(фактури) на потребителите за вида и единичната цена на предоставяните услуги и 

показанията на измервателните уреди в отчетния период и др.  
 

През годината са проведени извънпланови проверки на основание на чл.23, ал.3 

от ЗРВКУ, за които също са съставени констативни протоколи за дейността на 10 броя 
ВиК оператори както следва: 

 
№ по 

ред В и К оператор 

Основание за 

проверката 

1 
Областно Пътно Управление гр.Добрич 

сигнал за дейност по 

чл.2 на ЗРВКУ 

2 
„Холидей мениджмънт” ЕООД, гр.Варна  

сигнал за дейност по 

чл.2 на ЗРВКУ 

3 “Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово   

4 
„Софийска вода”АД, гр. София 

жалба на потребител 

5 „Софийска вода”АД, гр. София по жалба 

на потребител 

жалба на потребител 

6 “ВиК”ЕООД, гр. Пловдив по жалба на 

потребител 

жалба на потребител 

7 

“ВиК”ООД- гр. Сливен 

сигнал от Комисия 

по жалби на 

гражданите към 

Народно Събрание 

8 

“ВиК”ЕООД, гр. Пловдив  

сигнал за лошо 

качество на ВиК 

услуги в с. Червен, 

Община Асеновград 

9 
В и К „Стенето” ЕООД, гр.Троян  

жалба на потребител 

10 

„В и К” ООД, гр. Варна 

извънпланова 

проверка  с участие 

на регистрирани 

експерти 

 

 

 

5. Съдебен контрол върху дейността на ДКЕВР  

 

1. Електроенергетика 

През 2008 г. юристите на Комисията са осъществили процесуално 

представителство пред съдебните органи по обжалвани актове на ДКЕВР, както следва: 

Дела пред Върховния административен съд 

 Дела пред ВАС по жалби срещу решения на ДКЕВР за изменение на издадени 

лицензии за дейността “разпределение на електрическа енергия“ по ЗЕ – 3 бр. – 
3 висящи  производства пред първа инстанция; 
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 Дела пред ВАС по жалби срещу решения на ДКЕВР за определяне на цени на 

електрическата енергия – 32 бр. – 24 спечелени на първа инстанция и на 
касационна инстанция и 8 висящи  производства пред първа инстанция; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу решения на ДКЕВР за определяне на 

разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с 
която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители 

и/или обществения доставчик – 5 бр. висящи  производства; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу решения на ДКЕВР за определяне на 
технологични разходи – 1 бр. спечелено на първа инстанция и на касационна 

инстанция; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу мълчаливи откази на ДКЕВР  да се произнесе по 

жалби на потребители – 5 бр. – 4 спечелено на първа инстанция и на касационна 

инстанция и 1 висящо  производство пред първа инстанция; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу решения на ДКЕВР за одобряване на общи 

условия – 2 бр. спечелено на първа инстанция и на касационна инстанция; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу протоколни решения на ДКЕВР – 4 бр. висящи  

производства пред първа инстанция. 

 

Общо брой дела пред ВАС в сектор “Електроенергетика”: 52  

Спечелени и прекратени: 31 

Загубени: 0 

Висящи производства: 21 

 

Общ брой на заведените срещу ДКЕВР искове по ЗОДВПГ пред районните 

съдилища – 857, от които през 2008 г.: 

 Спечелени от ДКЕВР дела на І и ІІ инстанция – 74; 

 Прекратени – 5; 

 Възобновени и насрочени за ново разглеждане – 15. 
 

Дела пред Софийски районен съд – 5 бр. загубени; 

Дела пред Административен съд – гр. София - 5 бр. – 2 спечелени и 3 загубени. 

 

2. Топлоенергетика 

 

 Дела пред ВАС срещу решения на ДКЕВР за цени– 4 бр. – 2 спечелени и 2 

висящи,  

 Дело пред САС срещу сметки на “Топлофикация София” АД – 1 бр., висящо 

пред въззивна инстанция, 

 Дело пред СГС по искова молба от Федерация на потребителите в България 

срещу общи условия на „Топлофикация София” ЕАД, одобрени през 2002 г. - 1 

бр., висящо пред въззивна инстанция, 

 Дело пред Административен съд София – град – 1 бр., спечелено, 

 Дела пред Софийски районен съд - 2 бр. - 1 загубено и 1 висящо пред първа 

инстанция 

 
Общо брой дела в сектор “Топлоенергетика”: 9 

Спечелени: 3 

Загубени: 1 

Висящи производства: 5 
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3. Газоснабдяване 

 

 

Дела пред Върховния административен съд 

 Дела пред ВАС за отмяна на влезли в сила съдебни решения – 16 бр. спечелени; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу протоколни решения на ДКЕВР за откриване на 

производство обявяване на конкурс за определяне на титуляр на лицензия за 

“разпределение на природен газ“– 1 бр. висящо; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу решение на ДКЕВР за продължаване срока на 

издадени лицензии– 11 бр. - 9 бр. спечелени и 2 бр. висящи; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу решения на ДКЕВР за определяне на титуляр на 

лицензия за „разпределение на природен газ” след проведен конкурс - 4 бр. – 2 
бр. спечелени и 2 бр. загубени; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу решения за цени на природния газ – 4 бр. 

висящи пред първа инстанция; 

 Дела пред ВАС по жалби срещу решения на ДКЕВР по жалби на енергийни 

предприятия –1 бр. висящо пред първа инстанция;    

 

 

Общо брой дела пред ВАС в сектор “Газоснабдяване”: 37  

Спечелени и прекратени: 27 
Загубени: 2 

Висящи производства: 8 

 

 

4. В и К услуги 

       Дела пред ВАС срещу решения на ДКЕВР – 2 бр., на касационна инстанция – 

спечелени и 1 бр. жалба, по която не е пристигнало съобщение за образувано дело. 

 

 

VІ. РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА 

1.Развитие на пазара на електрическа енергия 
На основание чл. 23, т. 4 от Устройствения правилник на ДКЕВР и нейната 

администрация, са  извършени следните дейности, свързани с регулирането и контрола 

по отношение на развитието на пазара на електрическа енергия. В тази връзка за 
изтеклия период са изпълнени следните дейности: 

 

 По подготовка на предложението за вземане решение от ДКЕВР, по реда 

на чл. 21, т. 17а от ЗЕ: 

 

Съгласно изискванията на ЗЕ, предвид пълната либерализация на пазара на 

електрическа енергия от 01.07.2007г. и необходимостта да се осигури потреблението 

за регулирания пазар, крайните снабдители осигуряват снабдяването с електрическа 
енергия с определено качество и надеждност на битови потребители и предприятия с 

по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв. 

Съгласно чл. 21, т. 17а от ЗЕ ДКЕВР от 01.07.2007г. определя разполагаемостта 

за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е 
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задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик с 
оглед изпълнението на принципите по чл. 24, ал. 1. 

Решение № ТЕ-015/09.06.2008г. и допълнено с Решение № ТЕ-016/23.06.2008г. 
са определени разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в 

съответствие с която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните 

снабдители и/или обществения доставчик за периода 01.07.2008г. до 30.06.2009г. 

Подготовката за определяне на решението на ДКЕВР включва: 

 Събиране, обобщаване и анализ на данните получени за отделяне на 

количествата, необходими за снабдяване на потребителите по § 126 от ПЗР на ЗИДЗЕ, 

от количествата необходими за снабдяване на потребителите по чл. 94а на ЗЕ. 

Информацията е изискана от Национален статистически институт (НСИ) за 

идентифициране на предприятията с над 50 души нает персонал и с годишен оборот 

над 19,5 млн. лв., включително. 

 Провеждане на обсъждане с “НЕК” ЕАД, крайните снабдители и 

електроразпределителните дружества на начина на снабдяване и договаряне на 

количествата електрическа енергия за потребителите извън критериите, заложени в 

чл. 94а на ЗЕ. 

 Събиране, обобщаване и анализ на данните, получени от крайните 

снабдители, за количествата електрическа енергия, които са им необходими за 

регулирания пазар, за потребителите по § 126 от ПЗР на ЗИДЗЕ и количествата 

електрическа енергия, необходими на електроразпределителните дружества за 

технологични разходи по разпределителните мрежи. 

 Обработка и анализ на резултатите от обсъжданията и подготовка на 

вариант на Решение № ТЕ-015/09.06.2008г. 

 Събиране, обобщаване и анализ на данните, получени от „ЕСО” ЕАД и 

„НЕК” ЕАД за: очаквано ниво на потребление на клиенти високо напрежение (КВН), 

очаквано ниво на производство по дългосрочните договори, очаквано ниво на 

производство от ВЕИ и по комбиниран начин. Обобщаване и анализ на данните 

относно брутните разполагаемости, която всеки производител от кондензационна 

централа е съгласувал с “ЕСО” ЕАД, на данните за разполагаемостта за студен резерв, 

за допълнителни услуги и за собствени нужди на централите. 

 Разработка на окончателен вариант на Решение № ТЕ-015/09.06.2008г. 

 Разработка на окончателен вариант на допълнение с Решение № ТЕ-

016/23.06.2008г. 
 

По чл. 23, т. 4 относно анализ на предложенията на участниците в пазара на 

електрическа енергия и подготовката на окончателния проект на Правила за търговия с 

електрическа енергия: 

 

Във връзка с измененията и допълненията в ЗЕ (посл. изм. ДВ, бр. 59 от 

20.07.2007г.), съгласно чл. 83 от ЗЕ и на основание чл. 22 от Правилата за условията и 

ред за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, по 
предложение на „ЕСО” ЕАД е изготвен и предложен в ДКЕВР „Проект за изменение и 

допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, ДВ, бр. 13 от 2007г.”. 
Извършена е подготовката на документацията по провеждането на обществени 

обсъждания съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗЕ и анализ и обобщаване на 

постъпилите становища от заинтересуваните лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕ във връзка с 

проведените процедури. 

Правилата са приети от ДКЕВР и на основание чл. 13, ал. 8 са обнародвани в 

ДВ, бр. 46 от 16.05.2008г.. 
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Координиране и организация на дейността на създадената Консултативна 

работна група към ДКЕВР по въпросите на либерализация на пазара на електрическа 

енергия, както и на дейността на всички експертни работни групи по изменение и 

допълнение на правилата за търговия. 

 

 По чл. 23, т. 4, а) относно анализ на състоянието и структурата на енергийния 

пазар: 

 
В изпълнение на изискванията на ЗЕ относно развитие на пазара на електрическа 

енергия е изготвен Анализ на консумацията на потребителите с обекти само на СрН, на 

НН и потребители, имащи обекти на СрН и НН, които са извън критериите, определени 
в чл. 94а от ЗЕ. 

Водене на преписки по уточняване на изискванията на Правила за търговия с 

електрическа енергия и Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и 
електроразпределителните мрежи, по които Комисията осъществява контрол. 

 

 

 2. Развитие на пазара на природен газ 

 

Съгласно приетата от Правителството “Енергийна стратегия на България” и в 

съответствие с Директиви 2003/55/ЕС и 2004/67/ЕС и през 2008 г. газовият сектор се 
разви в насока либеризация на пазара на природен газ и осигуряване условия за 

изграждане на нови газоразпределителни мрежи.  

През 2008 г. основната част от природния газ е внос, осъществен от “Булгаргаз” 

ЕАД като обществен доставчик.
  

Внос и Добив 

на природен газ за периода 1997 г. – 2008 г. 
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Година 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Внос 4856 3824 3381 3250 3260 2958 2788 2848 2768 3249 3048 3190 

Добив 33 28 22 18 18 19 13 329 528 517 333 246 

Общо 4889 3852 3403 3268 3278 2977 2801 3177 3296 3766 3381 3436 
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През отчетния период наличното количество природен газ в газопреносната 
мрежа е 3 436 млн.м

3
 общо, като природен газ от  внос е 3 190 млн.м

3
, а от местен 

добив - 246 млн.м3.  

 

До настоящия момент тенденциите в развитието на пазара на природен газ в 

страната са представени в следните таблици и графики: 
 

 

ОСНОВНИ ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ в млн. m3 
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Година 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Потребител                         

Енергетика 1524 1379 1336 1167 1136 1076 1135 1021 1081 1019 996 979 

Химия 1730 1297 996 1345 1214 886 865 982 1158 1150 1113 1073 

Други индустрии 1261 1064 915 820 694 664 759 741 768 862 934 856 

Неиндустриални 4 4 3 3 3 2 4 4 4 5 3 3 

Разпределителни 

дружества 75 47 74 82 93 113 147 158 212 291 362 430 

Общо 4594 3791 3324 3417 3140 2741 2910 2906 3223 3327 3408 3341 

 

През 2008 г. потреблението на природен газ общо в страната е 3 341 млн.м
3
, като 

се забелязва спад спрямо 2007 г. 

 
Запазва се тенденция на намалена консумацията на природен газ от химическата 

индустрия и топлофикационните дружества, които са едни от главните потребители в 

Република България.  

 

Отчита се повишаване на потреблението на природен газ  при 
газоразпределителните дружества и другите индустрии, което води до известна 

стабилизиране на пазара.  

 



 44 

Прилаганата от ДКЕВР действащата регулаторна рамка и през 2008 г., 
стимулира инвеститорския интерес в газовия сектор и осигурява условия за изграждане 

на нови газоразпределителни мрежи и развитие на пазара на природен газ.  

 

 

Динамика  

на потреблението на природен газ за периода 1997 г. – 2008 г. 
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Година 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Консумация 4 594 3 791 3 324 3 417 3 140 2 741 2 910 2 836 3 223 3 253 3 408 3 341 

 

Общото потребление на природен газ за страната през 2008 г. е 3 341 млн.м
3
, 

като пазарния дял на „Булгаргаз” ЕАД (обществен доставчик) е 96,98%, а на търговеца 

на природен газ „Дексия” ООД е 3,02%. 

  От общото количество природен газ, което е 3 341  млн.м
3
, потреблението от 

газоразпределителните дружества е около 12,87%.  

 

3. Конкурси 

 
През 2009 г. експертите на Комисията ще продължават дейно да участват в  

развитието на газовият сектор с насоки либеризация на пазара на природен газ и 

осигуряване на условия за изграждане на нови газоразпределителни мрежи. 

 С оглед осъществяването на тези условия, в края на 2008 г. е изготвен  проект на 

конкурсна документация.   

ДКЕВР излезе с Решение за обявяване конкурс за газифициране територията на 

община Троян, и определяне титуляр на лицензии за дейности “разпределение на 

природен газ” и  “снабдяване с природен газ от краен снабдител”.  
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VІІ. ЖАЛБИ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 

ДКЕВР разглежда жалби, съгласно чл. 22 от ЗЕ, на потребители срещу 

лицензианти или на лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на 

лицензионната дейност, както и на потребители срещу В и К оператори или на В и К 

оператори срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по ЗРВКУ . 
 Редът за подаване на жалбите, тяхното разглеждане и процедурата за 

доброволно уреждане на спорове са регламентирани в Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката . 
 Обхватът и процедурните изисквания във връзка с работата по жалбите са 

описани в приетите от ДКЕВР „Вътрешни правила на ДКЕВР за работа по жалби и 

искания за доброволно уреждане на спорове по ЗЕ”. През 2008 г. тези правила са 

актуализирани в съответствие с нормативната уредба.  

През 2008 г. в деловодството на ДКЕВР са постъпили 1413 броя жалби и 

сигнали, които са регистрирани и във входящия регистър „Архимед”. Постъпилите 

жалби са с 12% по-малко, спрямо предходната 2007 г., като средномесечният брой 

постъпили жалби за 2008 г. е  117,75 броя. През отчетната година  не е регистрирано 
искане за доброволно уреждане на спор.  

 

Разпределението на жалбите по сектори е показано на фиг.1. 

  

                       

Фиг 1. Разпределение на жалбите по сектори за 2008 г.

Топлосн

 461бр; 33%

ВиК

208бр; 15%

Газ

 18бр; 1%

Електросн

 714бр; 51%

           
                         

 

Препратените жалби в ДКЕВР по компетентност от Народното събрание, 

Приемната на Президента на Република България, Министерския съвет, Министерства, 

Омбудсмана на Република България, Комисии, Агенции, Асоциации, Области, 

Общини, Кметства и други са общо - 272броя. В сравнение с 2007 г. те  са нараснали с 

12%. 

 
          ДКЕВР има обявен телефон за запитвания на граждани ( 980 15 51), на който 

всеки може да получи кратък отговор по поставен проблем или да уточни процедурата 
за подаване на жалби.  Броят на тези запитвания за годината е около 1800, или 

приблизително по около 6 на ден.  
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В графиката по-долу е показана динамиката на жалбоподаването, регистрирана в 
ДКЕВР за 2008 г. 

 

Фиг2. Динамика на жалбоподаването през 2008 г.
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Видно е, че относително висока интензивност на жалбоподаването се наблюдава 

в периода след въвеждане на т.н. тримесечно отчитане на електроенергията и периода 

на изпращане на изравнителните годишни сметки на топлофикациите. 

 

 От информацията по постъпилите жалби към сектор “Електроенергетика” и 

разпределението им по тематични показатели, могат да се направят следните 

констатации: 

 към сектор “Електроенергетика” са насочени ~ 50 % от всички постъпили в 

комисията  жалби;  

 най-голямата група жалби са свързани с “Грешки в отчитането на средствата за 

търговско измерване и грешки при изготвянето на сметките”  –  38 % от всички 

жалби за сектора. 

 следващата по брой група жалби са насочени към наблюдавания показател 

“Качество”, като са свързани преди всичко с оплаквания от некачествено 

снабдяване с електрическа енергия -  35 % от общия брой. В тази група жалби  
най-често срещаните са относно прекъсвания на електрическа енергия или 

доставка на електрическа енергия, която не отговаря на показателите за 

качество, водещи до материални щети и други.  

         През 2008 г. са извършени 10 броя извънпланови проверки в 

електроразпределителните дружества, по повод на постъпили жалби и сигнали от 

потребители относно: отказ за доставка и продажба на електрическа енергия, 

прекъсване на електроснабдяването по повод изготвени и неплатени корекционни 

сметки, извършване на дейност по разпределение  и продажба на електрическа енергия 
от нелицензирани лица и други. Резултатите от всички проверки са отразени в 

констативни протоколи, разгледани са от Комисията и при констатиране нарушения са 

наложени санкции на лицензиантите. 
  

От информацията по постъпилите жалби за сектор “Топлоенергетика” и 

разпределението им по видове могат да се направят следните констатации:                
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 към сектор “Топлоенергетика” са насочени 461 броя жалби или 33 % от всички 

постъпили жалби в ДКЕВР за 2008 г.;  

 около 2% от жалбите са насочени едновременно към няколко адресата: 

топлопреносно предприятие;съответното лице по член 139а от ЗЕ, извършващо 

услугата дялово разпределение; ДКЕВР и Министерството на икономиката и 
енергетиката. 

Съдържанието на тези жалби е свързано изцяло с дяловото разпределение на 

топлинната енергия и изравнителните сметки за отоплителен сезон 2007/2008 
изготвени по правилата на „Наредба №16-334  за топлоснабдяването”:  

 тематичният преглед на постъпилите жалби към сектор “Топлоенергетика” по 

показатели показва, че преобладаващото количество жалби са свързани със 
сметките за топлинна енергия на битови потребители в сгради-етажна 

собственост. 

 на второ място по брой жалби са тези, класифицирани към  тематичния 
показател за качеството на топлоснабдяването и др. Голяма част от жалбите се 

отнасят до общ отопляем обем на сграда, отопляем обем на имот, отопляем обем 

на общи части, предвидени за отопление по проект; некачествено отопление и 
топла вода; опрощаване на лихви, задължения, разсрочено плащане; равни 

вноски; давностен срок и други.  

 през годината са регистрирани и жалби свързани с начисляване на суми за 

топлинна енергия за подгряване на топла вода, отчитане на потреблението, 

настройката на абонатната станция. 

През отчетната година ДКЕВР е направила 5 бр. проверки в топлофикационните 
дружества. Съставени са констативни протоколи със съответни  предписания към 

лицензиантите. 

 

От информацията по постъпилите жалби към сектор “Газоснабдяване” и 

разпределението им по видове е видно, че: 

 от постъпилите жалби в ДКЕВР, към сектор “Газоснабдяване” са насочени едва 

18 броя или 1 % от общия брой. 

 през 2008 година са извършени 4 бр. извънредни проверки на 

газоразпределителни дружества. За извършените проверки са съставени 
констативни протоколи и са дадени задължителни указания със срокове за 

изпълнение.  

 

От информацията по постъпилите жалби към сектор “Водоснабдителни и 

канализационни услуги”: 

 около 15 % от общия брой жалби, постъпили в ДКЕВР са насочени към сектор 

“В и К услуги” 

 тематичният анализ на регистрираните към сектора жалби показва, че най-често 

срещания проблем  (42бр. жалби ) е свързан с неправомерно начислени 
количества вода и качеството на услугата.  

 

За осъществяване на контрол върху работата на регулираните дружества във 

връзка с битовите потребители, през 2008 г. е изискана отчетна информация от тях.  
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1.Електроразпределителни дружества 
 

Подадените жалби в дружествата през 2008 г. са  18 738 броя. В повечето 

случаи, особено през второто полугодие,  става въпрос за оспорване на изчисляване на 

междинните суми във връзка с тримесечното отчитане.  

Най-малко жалби са регистрирани във връзка с правото на потребителя да бъде 
присъединен – около  3%. 

Средният брой жалби за сектора на 1000 потребители  е  4.23, спрямо 6.42 за 

2007г. 
Прави впечатление, големия процент жалби, свързани с качеството на 

снабдяването – 15%. Най големият дял имат жалбите  за грешки при изготвянето на 

сметките и неполучаването на известия за тях – 22%, като след въвеждането на 

тримесечният период на отчитане в ЧЕЗ този вид жалби нараства значително.  

По данни от дружествата, напълно или частично удовлетворени са около 70% от 

регистрираните жалби на потребители, като за удовлетворени се считат жалби, на 

които е изпратен отговор от дружеството и жалбоподателят не е изпратил възражение.  

 

 2.Топлофикационни дружества  

 
Най голям брой - 2431 бр. са жалбите от потребители срещу начина на изготвяне 

на изравнителните сметки и условията и нормите за качеството на топлоснабдяването. 

Удовлетворени са (напълно или частично) около 30% от жалбите на битовите 

потребители, което е предпоставка за необходимостта от засилване на контролната 

дейност по този въпрос. 
Средният брой жалби на 1000 потребители  е 18 бр. Този показател превишава 3 

пъти аналогичния за електроенергийния сектор. 

 

3.Газоснабдителни дружества. 

 

 През 2008 г. в газоснабдителните дружества са изпълнени  общо 10 бр. 

проверки, от които 4 бр. извънпланови във връзка с жалби на потребители. Няма 

постъпили данни от дружествата за интензивността на жалбоподаването. Основните 

теми в жалбите на гражданите продължават да са проблемите с присъединяване на 

нови потребители. Това очевидно се дължи на недостатъчно бързото разширение на 

мрежите. В някои случаи се касае за неизпълнение на задължения по условията на 
лицензиите. 

  

4.ВиК дружества 

 

През 2008 г. в дружествата - ВиК оператори са направени 12 бр. проверки, 
предизвикани от жалби и сигнали  на потребители. Проведени са 113 срещи на 

експерти от Комисията  с жалбоподатели  за разрешаване на проблеми в отношенията 

им с дружествата – доставчици на услугата. 

 

Основен приоритет за ДКЕВР и през следващата година ще   бъде работата с 
потребителите, тяхната защита по отношение на предоставяното качество на услугата и 

правото им на информация. ДКЕВР ще продължи да изисква от регулираните 

дружества периодично и качествено обслужване на всички потребители, включително 
и навременно им отзоваване по всички идентифицирани проблеми. 
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VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

1. Човешки ресурси 

До 31.05.2008 г. числеността на администрацията е 124 служители по служебно 

правоотношение и 6 служители по трудово правоотношение. 

 

Изтеклата 2008 година е изключително натоварена и напрегната за Комисията. Това 

се оказа като допълнителен фактор за продължаване от предходната година на 
голямото текучество на кадри. През 2008 г. напуснаха 17 специалисти с много добра 

квалификация. Същите се ориентираха към частния сектор, където заплащането е 

много по-високо. 
 

Въпреки голямото текучество в Комисията работят висококвалифицирани 

специалисти, като 95% са с висше образование: инженери, икономисти, юристи и други 

специалисти. 

95% висше образование

5% средно образование

 

В изпълнение на разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2008 г. от 01.06.2008 г. в ДКЕВР е 

извършено съкращение на 15 свободни щатни бройки. С ПМС 134/10.06.2008 г. 

щатната численост на персонала в ДКЕВР е намалена на 128 бройки.  

 
За заемане на освободените места се прилага Наредбата за провеждане на 

конкурсите за държавни служители. Проведени се 16 конкурса за назначаване на 

експерти и ръководни кадри за попълване на свободните бройки във всички дирекции. 
Повечето от тях са приключили с назначаване.  

 

През отчетната година е проведено годишното атестиране на служителите от 

администрацията. В съответствие с Наредбата за атестиране на служителите в 

администрация, се премина от изготвяне на лични планове на служителите до 

годишното им оценяване към 30.11.2008 г. Като краен резултат са подписани годишни 

лични оценки за индивидуалното изпълнение от всички оценени служители в 

администрацията. 
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2. Обучение на кадрите и участие в семинари 

Тридесет и пет служители от администрацията са преминали през различни 

форми на обучение и квалификация, организирани от Института за публична 
администрация. 

В изпълнение на Стратегията за обучение на служителите в администрацията и 

сключения договор на МДААР с фирма „Немечек” за сертифициране на базовите 

компютърни умения, след обучение са връчени сертификати за компютърни умения на 

четирима служители от Комисията. Обучени са и десет специалисти в  специализирани 
курсове по английски език за работа с институциите на Европейския съюз. Последните 

са получили сертификати за нива, съгласно Общата европейска езикова рамка. 

В значителен брой специализирани семинари и курсове са взели участие 
служители от различните дирекции, като някои от тях завършиха със сертификати. 

Проведени са и семинари по международни проекти. Обучението е проведено 

при участието на чужди консултанти и с подчертано голям интерес от страна на 

заинтересованите служители на Комисията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В периода 14-16 ноември 2008 г. в ПОК „Енерго” – Пампорово се проведе 

годишният специализиран семинар на Комисията, на който са разгледани две основни 

теми : „Ролята на бъдещата Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори 
в Европейската общност – участие в процеса на създаване на европейското енергийно 

законодателство” и „Методи и средства за намаляване на загубите и подобряване на 

енергийната ефективност във ВиК системите.”  

 

3. Достъп до обществена информация 
През 2008 г. в ДКЕВР са постъпили 15 заявления за достъп до обществена 

информация. На всички заявления е отговорено в нормативно указания срок. 
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4. Медийна политика 
По отношение на вътрешните и външните комуникации, изминалата 2008 г. 

може да бъде определена като динамична. Членовете и експертите от различните 

дирекции на ДКЕВР положиха усилия за утвърждаването и поддържането на единна 

информационна политика. Връзките на регулатора с обществеността, медиите, 

държавните институции и представителите на неправителствения сектор, целят да се 
постигне подаването на навременна и точна информация за неговите предстоящи 

действия и решения. Едновременно с това, стремежът е да се полагат усилия за 

формиране на позитивни нагласи на целевите публики към работата на ДКЕВР. В 
синхрон с утвърдените добри практики и постигнатите положителни резултати в 

работата с медиите през изтеклата година, регулаторът е подпомаган от консултантска 

агенция. Така се осъществиха редица мероприятия, целящи увеличаване 

информираността на различните категории потребители и подобряване на работата с 

представители на техните организации. В резултат от извършената работа се подобри в 

значителна степен ситуирането на ДКЕВР в общественото пространство. В ключови 

моменти медиите представяха образа на Комисията като балансьор между интересите 

на регулируемите компании и техните потребители. 

 
 

През 2008 г. се подобри и работата с обществените организации, синдикатите и 

бизнеса. Техни представители участваха не само в сформирания към ДКЕВР 

Консултативен съвет, но се включиха и при извършването на регулаторни прегледи. 

Членовете на съвета се запознаха предварително с проектите на решения на Комисията 
по важни въпроси, свързани с промяна на цените в отделите сектори и приемането на 

основни указания и методики, отнасящи се до бъдещото развитието на отделните 

сектори. Сред основните акценти в усилията на ДКЕВР е и привличането и работата с 

независими експерти в съответните области, свързани с дейността на Комисията. 
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Провеждането на срещи между членовете на Комисията и представители на медиите и 
неправителствените организации се извършва след всяко открито заседание. 
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При разискване на важни решения ДКЕВР е посредник и организатор на срещи с 
представители на браншови организации и външни публики. През изминалата година 

се планираха и проведоха мероприятия за повишаване на позитивния имидж на 

Комисията и се подобри стиковането и работата в съответствие с вътрешните правила 

за публикуване на информация в електронната й страница. На обществено обсъждане 

са подложени проектите на решенията на регулатора, които се отнасят до широк кръг 
потребители – цени на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ и ВиКУ.  

 

 

 
 

 
Те преминаха при повишен интерес и с широко присъствие на заинтересовани 

лица, неправителствени организации, граждани и медии.  

 

Осъществени са мероприятия за подобряване на прозрачността в работата на 

Комисията и подобряване нивото на съвместната работа с Националния Омбудсман. В 

ДКЕВР са проведените вътрешни срещи, на които подробно са разгледани и обсъдени 
същестуващите проблеми, както с организацията на текущата вътрешна и външна 

информация, така и при оформянето и предаването в публичното пространство на 

еднозначни послания за работата на регулатора и неговото място и значение в 

отделните регулируеми сектори. Подобрената работа с ресорните журналисти и 

лидерите на общественно мнение доведе до появата на редица публикации с по-
задълбочен и специализиран характер и с ясно дефинирани позитивни послания.  
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5. Информационно обслужване 

 

Разширение и модернизиране на сървърната и мрежова инфраструктура на 

ДКЕВР. 

Извършено е инсталиране и настройка на два нови сървъра и архивираща 

система за повишаване ефективността и надеждността на антиспам и антивирусната 

защита, както и на архивирането на критични данни. Извършва се поддръжка, 

профилактика и актуализиране на активното и пасивно оборудване в сървърна зала на 
ДКЕВР. Присъединени са новите стаи на 7-ми етаж към структурната кабелна система 

на ДКЕВР. 

Конкурси 
При спазване изискванията на Наредбата за малки обществени поръчки през 

2008 година са проведени два конкурса за доставка на компютърна техника и 

софтуер.Изготвена е документация за провеждане на конкурс и избор на доставчик на 

софтуер – абонаментна поддръжка на съществуващ антивирусен софтуер на Symantec, 

софтуер за защитна стена на Check Point и доставка на софтуер на Microsoft за срок от 3 

години, приемане и инсталиране на съответните корпоративни продукти. 

Основни дейности 

Ежедневно се извършва актуализация и обновяване на официалната Web-
страница на ДКЕВР, поддръжка и актуализация на правно-информационните системи, 

периодично е извършвана настройка, хардуерен и софтуерен „ъпгрейд” на сървърните 

машини, персоналните компютри и приложенията, регулярно архивиране на критични 

данни. Поддържа се активното мрежово оборудване на ДКЕВР – конфигуриране, 
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наблюдение, контрол и др., поддръжка на UPS-ите, мрежовата инфраструктура, 
рутирането, защитната стена на ДКЕВР. 

Осигурява се и поддържане на персонален мрежов акаунт и електронна поща на 

всеки служител. 

 

Други дейности 
„Ъпгрейд” към по-нова версия на деловодната система „Архимед”, както и 

инсталиране, настройка и обучени по работните места. 

Извършено е инсталиране, конфигуриране и настройка на правно-
информационния пакет на Сиела по работните места, обучение на служителите за  

работа с информационни пакет, както и  техническа поддръжка на  залите – озвучаване, 

мултимедийна визуализация и др. 

 

IX. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  

 

1.Членство в Европейския съюз 

През изминалата  2008 година ДКЕВР е работила активно по задачи, 
произтичащи от членството на България в Европейския съюз: 

 Редовно участие на заседанията на Работна група 14 « Енергетика» към Съвета 

за координация и мониторинг. Перманентно представяне на информация, 

касаеща различни аспекти от дейността на ДКЕВР.  

 Изпълнение на всички задачи, заложени в Плана за действие за 2008г, които 

пряко произтичат от препоръки и/или ангажименти към Европейската комисия.  

 ДКЕВР в качеството си на пълноправен член на Съвета на Европейските 

Енергийни Регулатори (CEER) и на Европейската регулаторна група за 

електричество и газ (ERGEG),  редовно участва в периодичните срещи на двете 

групи в Брюксел. 

 Започна изпълнението на проекта за «Изграждане на Регулаторен капацитет за 

Възобновяемите Енерггийни източници», субсидиран от програма ESMAP на 

Световната банка в подкрепа на енергийния сектор. 
Главният предмет на проекта е постигане на прогрес по отношение развитието 

на българския пазар на ВЕИ, чрез установяване на сигурна и стабилна регулаторна 

рамка, изградена на основата на устойчива регулаторна база, управлявана от адекватно 

обучени  специалисти.. 

Проведен е Първи учебен семинар по насърчителните механизми за производство 
на енергия от ВЕИ-10/11 ноември 2008г. в сградата на ДКЕВР, с участието на 

представители на ДКЕВР, консултантите от IPA и заинтересовани лица, представители 

на бизнеса и други организации. 

 ДКЕВР участва и изготвя становища за Работна група 31 и 32 на » Лисабонската 

стратегия».  

 

2.Членство в международни организации 

 

2.1. Съвет на европейските енергийни регулатори (СЕЕR), Европейска група 

на регулаторите за електричество и газ (ERGEG) 

ДКЕВР е член на Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) от м. 

декември 2007 г., участва също и в Европейската група на регулаторите за 

електричество и газ (ERGEG). 

От 2008 г. започна на практика процес на съгласуване на работата на Комисията с 

останалите европейски енергийни регулатори и обмен на информация по всички 

въпроси, свързани с развитието на пазарите на електричество и газ в Европа и 
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регулирането в енергетиката. През м. април са определени представители от ДКЕВР за 
членове на експертните групи на CEER/ERGEG, в които основно се осъществява 

предоставянето на информация и разработването и обсъждането на документи. 

Изготвен е първият отчет на ДКЕВР до Европейската комисия в общ за държавите-

членки формат за развитието на пазарите на електроенергия и природен газ в България 

през 2007 г., който е поместен на страницата на Европейските енергийни регулатори 
http://www.energy-regulators.eu.  

Присъствието на представители на Комисията на срещите на работните групи, 

което е практика за всички членуващи регулатори, беше ограничено. Желателно е да 
бъдат осигурени средства за участие в тези редовни срещи през следващата година. 

През 2008 г. започна подготовката на ДКЕВР за домакинство на предстоящите през 

януари 2009 г. срещи на групите по регионалните инициативи в газовия сектор за 

регион Юг-Югоизток (GRI - SSE), инициирани от СЕЕR и ЕRGEG.  
 

2.2. Регионална асоциация на енергийните регулаторни органи от Централна и 

Източна Европа и Евразия (ЕRRА) и други 
 

През годината дейността ни ДКЕВР в рамките на Регионална асоциация на 
енергийните регулаторни органи от Централна и Източна Европа и Евразия (ERRA) 

включва изготвяне и анализ на информация и участие в постоянните комитети и 

работните групи, както и в присъствените и дистанционни курсове за обучение. 

През 2008 г. в Будапеща са проведени присъствени курсове за обучение по 

„Електроенергийни пазари”, „Регулиране на цени и тарифи”, „Практически въпроси на 

енергийното регулиране”, „Регулиране в секторите природен газ и топлоснабдяване” и 

обучение за нови членове на комисии. В тези присъствени курсове и в електронното 

обучение на тема регулаторна информация и участие на обществото участваха общо 9 
експерти и един член на Комисията. 

 

http://www.energy-regulators.eu/
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Членството на ДКЕВР в ERRA e с най-дългогодишна история - от основаването на 
асоциацията през 2000 г. 

Към настоящия момент в нея членуват 29 страни. По брой на членовете си тя е на 

първо място в света, а територията й обхваща почти половината земно кълбо. Освен 

европейски страни, тя включва също Русия, САЩ, Монголия, Турция, Саудитска 

Арабия, Обединените арабски емирства, страни от Каспийския регион. 
 

По време на 8-та годишна конференция на ERRA през м. април 2008 г. ДКЕВР 

отново е отличена за своята международна дейност, като й е връчена награда за принос 
в Програмата за партньорство с Комитета за комунални услуги на щата Ню Джърси, 

2002 – 2006 г., от името на Американската национална асоциация на регулаторните 

комисии (NARUC).  

 
 

През м. октомври в рамките на програмата за технически обмен в ДКЕВР е 
осъществено посещение на група експерти от Агенцията по енергетика на Сърбия по 

темите пазари, цени и качество на услугите в електро- и газовия сектори.  

 
ДКЕВР е домакин на срещата на Групата по правно регулиране на ЕRRA през м. 

ноември с участие на представители от над 20 страни от асоциацията и Европейския 

съюз. 
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Сред останалите международни прояви през годината могат да бъдат 

отбелязани: 

 

 организираният съвместно с Европейската федерация на търговците на енергия 

(EFET) семинар на тема „Търговия с енергия на едро и свързаните с нея 

регулаторни предизвикателства в Централна и Източна Европа и Югоизточна 
Европа”; 

 

 Международният енергиен форум в к.к. „Св. св. Константин и Елена”, на който 

са изнесени презентации от ДКЕВР за състоянието и перспективите в 

енергетиката и регулаторната рамка за ВЕИ; 

 
 

 срещите в София с представители на „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл 

ГмбХ” и в Брюксел с представители на Европейската комисия и на регулаторите 

относно развитието на проекта „Набуко”. 

От месец юли екип от ДКЕВР започна подготовка на съвместен проект с 

Министерството на икономиката и енергетиката и норвежкия енергиен регулатор 
(NVE) за изграждане на енергийна борса в България. 

 

 

Х. ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБ) за 2008 г. е 

утвърден годишния бюджет на Комисията в размер на 6 000 хил.лв. приходи и 4 016,4 

хил.лв. разходи. След направени корекции планът на приходната част на бюджета се 
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увеличи с 1 228 хил. лв., а разходната част с 351 хил. лв. и се разпределя по основни 
пера, както следва: 

    План    Уточнен    

Показатели    ЗДБ        план  Отчет 

                 (в лв.) 

 

Приходи – общо  6 000 000   7 228 000  9 159 583 
в т.ч.: 

Държавни такси  5 956 400   7 064 400  8 976 795 

 

Разходи – общо  4 016 400   4 367 386  3 850 917 

в т.ч.: 

Текуща издръжка  3 505 700   3 856 686  3 491 307 

Капиталови разходи     510 700      510 700     359 610 
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От направеният финансов анализ се вижда преизпълнение на приходната част с 

52 % и икономия на разходите с 4 % от утвърденият план на ДКЕВР със ЗДБ за 2008 г.  

 

ДКЕВР като администратор на приходи е събрала от държавни такси 8 977 

хил.лв., представляващи 50 % над заложения план.  

 

 приходи в сектор „Енергетика”     –   6 508 хил.лв.; 

 приходи в сектор “В и КУ”    –    2 469 хил.лв.; 

 други приходи      –         183  хил.лв. 
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Преизпълнението на приходната част на бюджета на ДКЕВР за 2008 г. се дължи 
на следните фактори: 

 внесени първоначални такси за значителен брой издадени през годината нови 

лицензии за търговия с ел. енергия;  

 платени такси за разглеждане на заявления за утвърждаване на цени и други; 

 платени просрочени държавни такси от минал период; 

 постъпили суми по банковата сметка на ДКЕВР от Агенцията за държавни 

вземания, представляващи извършени действия по принудително изпълнение. 

  

Разходите по бюджета на ДКЕВР са изразходвани при строго съблюдаване на 

принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност. 

Извършените разходи представляват 42 % от събраните приходи.  

През финансовата 2008 г. се е подобрила събираемостта на просрочените 

вземания. Тя се дължи на предприетите своевременни действия и подобряване на 
финансовата дисциплина в ДКЕВР. От посочените по-долу цифри по сектори се вижда, 

че единствено в сектор електроенергетика се забелязва ръст на просрочията. 

 

      2007 г.  2008 г.__________       

          (в хил. лв.) 

 Просрочия общо:      971     823 

 

 газоснабдяване      491      357  

 ВиКУ       238      114 

 електроенергетика                   51      173  

 топлоенергетика                   191     179 
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 През отчетния период завърши основният ремонт на седми подпокривен етаж, 

който включва покриване на тераса с цел разширяване на работната площ в сградата на 

ДКЕВР и осигуряване на допълнителни складови помещения. Строителните работи 
завършиха през юни 2008 г. и е издадено разрешение за ползване на обекта № ДК-07-

632 от 15.12.2008 г. от Столична регионална дирекция за национален строителен 

контрол.  
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 Със заповед на председателя на Сметната палата е назначен одит на 
ефективността и ефикасността на регулаторната дейност на ДКЕВР в областите на 

топлоснабдяването и комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия 

за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2007 г. Заключинието от одитния доклад е: „ През 

одитирания период са създадени нормативни и организационни предпоставки за 

ефективното осъществяване на дейността на ДКЕВР в областите на топлоснабдаването 
и комбинираното производство на електрическата и топлинната енергия. Финансовата, 

кадровата и информационната осигуреност на Комисията осигуряват осъществяването 

на регулаторната й дейност.  
 Спазени са процедурите по издаване на лицензии и регулиране на цени, 

предвидени в ЗЕ и подзаконовите нормативни актове………..”. 

  На основание чл.41, ал.1 от ЗСП са дадени препоръки на ДКЕВР. 

 

 

ХІ. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  

 

През 2008 г. въз основа на направения преглед и анализ в ДКЕВР са 
актуализирани и допълнени Вътрешните правила на системите за финансово 

управление и контрол и неговите елементи – контролна среда, управление на риска, 

контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг в Комисията в 

съответствие ЗФУКПС и зададената рамка. Това е условие за развитие и поддържане на 

адекватни системи за финансово управление и контрол, основаващи се на 

интегрираната рамка за вътрешен контрол и съдействат за постигане на целите  на 

ДКЕВР. 
             Разписаните процедури във въведените контроли на всички тези контролни 

дейности регламентират процесите подробно разписани като процедури, свързани с 

осъществяване на предварителния контрол, целящи намаляване на риска и са 
предназначени да дадат разумна увереност, че целите на Комисията ще бъдат 

постигнати . Те са задължителни за всички звена в структурата на ДКЕВР. 

            Цел на вътрешните правила е да покаже ангажимента на ръководството да 

прилага принципите на прозрачност при вземане на решения, свързани с осигуряването 

на гаранции за законосъобразно, икономично, ефективно и ефикасно изразходване на 

средствата по бюджета на ДКЕВР . 

 

 

XIІ. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ДКЕВР ПРЕЗ 2009 Г. 

 

1.Развитие на енергийния пазар 

 

 Приемане на нови Правила за търговия с електрическа енергия 

 Внедряване на Правила за търговия с природен газ 

 

2.Намаляване на вредните емисии и опазване на околната среда 

 

 Справедливо разпределение на разходите от ВЕИ до краен потребител 

 Увеличаване плътността на газоразпределителните мрежи на територията 

на Република България 

 

3.Подобряване качеството на електрическата енергия и услугите 
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 Актуализиране на методиката за отчитане изпълнението на целевите 

показатели за качество на ел. енергия и качеството на обслужването на 
ЕРП и снабдителите. 

 

4.По-пълно привеждане на регулаторната политика в съответствие с 

изискванията на европейските директиви, стимулиране на конкуренцията, 

сигурност на доставките и ръст на свободния пазар при производството на 

електрическа енергия от ко-генерация  и ВЕИ 

 

 Усъвършенстване на процедурите и механизмите за извършване на 

регулаторен одит за всички регулирани сектори 

 

 Разработване на методика за компенсиране на разходите, произтичащи от 

задължения към обществото в т.ч. ефективна ко-генерация  и ВЕИ 

 

5. Провеждане на дългосрочна регулаторна политика в рамките на ЕС за 

свързване на газопреносните мрежи на отделните европейските държави 

 

 Въвеждане на регулаторни правила, които да гарантират осигуряване на 

нови точки  за присъединяване на алтернативни трасета за доставка на 

природен газ, за газовата инфраструктура на територията на Република 

България 

 

6.Усъвършенстване на ценообразуването в енергетиката и ВиК сектора. 

 

 Постигане справедливи цени за бизнеса и крайните потребители. 

 

7. Повишаване качеството на питейната вода и подобряване ефективността 

на водоснабдителните системи 

 

 Намаляване броя на авриите и загубите на вода с цел рационално 

използване на водните ресурси 

 Усъвършестване и оптимизиране на отчетните форми за качеството на 

ВиК услугите 

 

8.Гарантиране на добро администратиране на приходите от дейността и 

законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на 

бюджетните средства. 

 

 Добра събираемост на приходите от държавни такси и оптимизиране на 

разходите в ДКЕВР. 

 

9. Поддържане политиката на пълна прозрачност в дейността на Комисията 


