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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
на Държавната комисия

за енергийно и водно регулиране
през 2007 година

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (комисията) е 
независим специализиран държавен орган, първостепенен разпоредител с бю-
джетни средства, който осъществява регулирането на дейностите в енергетика-
та и във водоснабдителните и канализационните 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 “Админи-
стративно, финансово и информационно обслужване и международно сътруд-
ничество”.
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 Специализираната администрация подпомага комисията при осъщест-
вяване на правомощията є по Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за регулиране 
на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и е структурирана 
в две хоризонтално интегрирани дирекции и четири специализирани секторни 
дирекции: 

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 във връзка с детайлното изясняване на всеки възникнал регу-
латорен въпрос от областта на регулирането на електрическата и топлинната 
енергия, природния газ и водоснабдителните  и канализационните услуги, така 
и за прилагане на единна икономическа политика и последователно правно тъл-
куване на регулаторната практика.

 Настоящият отчет съдържа информация за дейността на ДКЕВР 
през 2007 година, при упражняване на дадените є от ЗЕ и ЗРВКУ правомо-
щия, представена в следните раздели:

Правна рамка• 
Ценово регулиране• 
Лицензиране• 
Контрол• 
Развитие на пазара• 
Жалби и работа с потребителите• 
В отчета са отразени и международната дейност на комисията през 2007 

година, административното устройство и финансовото є състояние, както и ос-
новните задачи и приоритети, стоящи пред нея през 2008 година.

 През 2007 година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
продължи да бъде ключов фактор в пазарните отношения между регулираните 
предприятия и потребителите на стоките и услугите, предоставяни от тях. Хар-
монизирането на националната регулаторна среда с тази на страните членки 
на Европейския съюз изискваше от комисията непрекъснато качествено разви-
тие, което беше приоритетна задача и през изтеклата отчетна година. Изходна 
предпоставка за това е фактът, че институционалното изграждане на ДКЕВР е  
завършен процес, а началните правила за регулиране са създадени и приложени 
при регулирането на всички дейности. 
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 Приоритетните области на качествено усъвършенстване на работата на 
комисията през 2007 година се заключаваха в следните по-важни, взаимносвър-
зани аспекти:

Усъвършенстване на механизмите за контрол върху регулираните • 
предприятия. Нормативните документи, свързани с дейността на комисията, 
предвиждат дейностите по регулирането да се извършват преди всичко на осно-
вата на предоставяна от регулираните предприятия информация. В процеса на 
регулиране на цените не е възможна и предвидена цялостна фактическа провер-
ка на подаваната информация (регулаторен одит). 
 ДКЕВР не разполага с достатъчен кадрови ресурс за извършване на 
проверки на място като средство за повишаването на регулаторната ефектив-
ност. Дейността по превантивния, текущия и последващия контрол е свързана 
с осъществяването на непрекъснат преглед и наблюдение върху регулираните 
дейности във всичките им аспекти. 
 Усъвършенстването  на контрола върху качеството на предоставяните 
услуги е основен стратегически приоритет за реална защита на потребителите 
от доставчиците на услуги. Поради това, проверки на място се извършват неот-
менимо в случаите на констатирани  груби нарушения, засягащи чувствително 
голяма част от стопанските и битовите потребители.

Усъвършенстване и допълнително приложно развитие на подходи-• 
те за регулиране чрез горна граница (на цените, респективно приходите)  
на монополно предлагани стоки и услуги, или т.нар. методи чрез стиму-
ли. Въвеждането на методи на регулиране чрез горна граница е безспорната 
изходна предпоставка за създаване на регулаторни условия за симулиране на 
конкурентна среда между регулираните енергийни предприятия и за създаване 
на преки стимули за тяхната по-ефективна работа. Регулирането чрез горна гра-
ница е алтернатива на първоначално прилагания метод на регулиране “норма 
на възвръщаемост”, като  предимствата на методите със стимули са доказана  
практика в страните от Европейския съюз. 

Динамично променяща се макроикономическа среда в България, • 
която изисква бързо и оптимално доразвиване на приоритетите на ДКЕВР, 
без да се губи ефектът от постигнатото до момента. Прилаганата прозрачна 
и последователна регулаторна политика през годината станаха част от общата 
стратегия за развитие на Република България.
 
 Промените в Закона за енергетиката, произтичащи от ангажиментите 
на страната към членството в Европейския съюз, насочени към осигуряване на 
прозрачност, непрекъсваемост на доставките, конкуренция и гарантиране на ба-
ланса между  интересите на потребители, производители и доставчици на услу-
ги, наложиха съответните промени на подзаконовите нормативни регулаторни 
актове.

Приложение на европейската директива за либерализация на енер-• 
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гийния пазар, което постави на дневен ред необходимостта от засилване 
на работата по усъвършенстване на инструментариума за оценка на вли-
янието от изменението в условията на международните пазари върху раз-
ходите, възвръщаемостта и приходите както на енергийните дружества, 
така и по отношение на стопанските и битовите потребители. В тази връзка, 
администрацията на комисията бе значително натоварена с приложението на 
икономико-математически модели за оценка на локалните и макроефектите от 
динамиката на цените, както и с прилагането на компенсационно индикативно 
регулиране и последователни сравнителни анализи. 
 Придържането към практиките на водещите европейски регулаторни 
органи бе особено необходимо за осъществяване на главната цел на Държавна-
та комисия за енергийно и водно регулиране, визирана в Закона за енергетиката, 
а именно постигане на ефективен баланс между интересите на участниците на 
пазара. В потвърждение на това, успешно бе осъществен едновременен взаим-
нообвързан регулаторен преглед на цените във всички сектори на енергетиката, 
в конкретните условия на крехко равновесие между търсенето и предлагането.

II. ПРАВНА РАМКА

 1. Подзаконови нормативни актове, предвидени в Закона за енер-
гетиката, приети или изменени от Министерски съвет по предложение на 
ДКЕВР:

Наредба за формата, съдържанието, условията и реда за издаване на сер-• 
тификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 
енергийни източници и/или по комбиниран начин (Обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (• Обн., ДВ, 
бр. 17 от 2004 г., изм., бр. 62 от 2007 г.).

Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия (• Обн., ДВ, бр. 
55 от 2004 г., изм., бр. 61 от 2007 г.).

Наредба за регулиране на цените на природния газ (• Обн., ДВ, бр. 55 от 
2004 г., изм., бр. 64 от 2007 г.).

Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (• Обн., ДВ, бр. 53 
от 2004 г., изм., бр. 78 от 2005 г., изм., бр. 11 от 2008 г.).

Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергий-• 
но и водно регулиране по Закона за енергетиката (Обн., ДВ, бр. 89 от 2004 г., 
изм., бр. 41 от 2007 г.).
 
 2. Регулаторни документи, разработени и приети с решения от 
ДКЕВР:

Правила за измерване на количеството електрическа енергия, приети с • 
Решение № П-1/10.04.2007 г. (Обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.).
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Правила за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпре-• 
делителните мрежи, приети с Решение № П-2/14.05.2007 г. (Обн., ДВ, бр. 45 от 
2007 г.).

Правила за търговия с природен газ, приети с Решение № П-3/14.05.2007 • 
г. (Обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.).

Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електро-• 
разпределителните мрежи, приети с решение № П-4/08.06.2007 г. (Обн., ДВ, бр. 
56 от 2007 г.).

Правила за управление на електроенергийната система, приети с Реше-• 
ние № П-5/18.06.2007 г. (Обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.).

Правила за управление на електроразпределителните мрежи, приети с • 
Решение № П-6/18.06.2007 г. (Обн., ДВ, бр. 66 от 2007 г.).

Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за • 
изготвяне на петгодишни бизнес планове за развитието на дейността на В и К 
операторите, приети с Протоколно решение № 203/07.11.2007 г., т. 4.

Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализаци-• 
онните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цените, приети с 
Протоколно решение № 197/01.11.2007 г., т. 5.

Указания за образуване на цените при производство на електрическа • 
енергия от атомната електроцентрала и от термични кондензационни електро-
централи, приети с Протоколно решение № 79/26.03.2007 г., т. 11.

Указания за попълване на справки за ценообразуване на “НЕК” ЕАД и • 
“ЕСО” ЕАД, приети с Протоколно решение № 125/26.06.2007 г., т. 2.

Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели за качество • 
на електрическата енергия и качество на обслужването на разпределителните 
предприятия и обществените снабдители/крайните снабдители, приета с Про-
токолно решение № 110/29.05.2007 г., т. 2.

Методика за определяне влиянието на намаляването на общите загуби • 
на вода върху цената на услугата доставяне вода на потребителите, приета с 
Протоколно решение № 178/01.10.2007 г., т. 3.

Метод за определяне на годишните целеви нива на общите загуби на • 
вода за периода 2007–2016 г., приет с Протоколно решение № 124/05.10.2006 г.

Модел към Указанията за формата и съдържанието на информацията, • 
необходима за изготвяне на петгодишни бизнес планове за развитието на дей-
ността на В и К операторите.

Справка-етикет с фирмените данни към Указанията за образуване на • 
цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране 
чрез горна граница на цените.

Справки към Указания за образуване на цените при производство на • 
електрическа енергия от атомната електроцентрала и от термични кондензаци-
онни електроцентрали.
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ІІІ. ЦЕНОВО РЕГУЛИРАНЕ

 1. Електроенергетика 
 Във връзка със задължителната хармонизация на българското законо-
дателство с изискванията на европейските директиви в областта на косвените 
данъци и съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, от 01.01.2007 г. 
енергийните продукти и електрическата енергия подлежат на облагане с акциз, 
а дружествата, които извършват продажба на електрическа енергия на потреби-
тели на електрическа енергия за битови и стопански нужди по смисъла на ЗЕ, 
начисляват акциз. Акцизът се начислява на МВтч върху цената без ДДС. 
 За целите на облагането с акциз комисията е приела следните решения:

С Решения № Ц-003/08.01.2007 г., № Ц-005/08.01.2007 г., • 
№ Ц-006/08.01.2007 г. и № Ц-007/08.01.2007 г. е допълнила свое Решение 
№  Ц-018/28.09.2006 г.

С Решение № Ц-004/08.01.2007 г. е допълнила свои Решения • 
№ Ц-002/29.03.2002 г. и № Ц-040/01.10.2002 г.

С Решение № Ц-007/08.01.2007 г. е допълнила свое Решение • 
№ Ц-005/27.02.2006 г., като е показала само размера на утвърдените цени без 
ДДС, без да ги изменя по своята същност.
 
 През 2007 година на основание Закона за енергетиката, Наредбата за 
регулиране на цените на електрическата енергия и Указанията за образуване на 
цените на електрическа енергия, беше извършен регулаторен преглед на про-
изводителите на електрическа енергия, “НЕК” ЕАД и електроразпределител-
ните дружества. В процеса на текущото наблюдение беше установено общото 
финансово състояние на регулираните предприятия за производство, пренос и 
доставка на електрическа енергия, както и отклоненията на отчетените стойно-
сти на ценообразуващите елементи спрямо утвърдените в действащите цени. 
 В резултат на текущото наблюдение беше установено, че по отношение 
на електропроизводствените предприятия са налице съществени отклонения 
между одобрените от комисията разходи за действащия регулаторен период 
и действително направените разходи. Констатациите за промените в общото 
финансово състояние на предприятията, както и установените отклонения на 
ценообразуващите елементи наложиха изменение на действащите цени по ве-
ригата производство–пренос–обществена доставка–разпределение–снабдява-
не–краен потребител.
 При извършване на регулаторния преглед на производителите на елек-
трическа енергия през 2007 година комисията приложи общ подход за оценка на 
нивото на  ценообразуващите елементи, като едновременно с това се съобрази 
и с особеностите на централите, при които има специфични условия на произ-
водство, изискващи индивидуална преценка. Общите принципи при оценката 
на ценообразуващите елементи са резултат както на отчетеното финансово със-
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тояние на регулираните дружества към края на предходната година, така и от 
отчетените технико-икономически показатели. Предложените от дружествата 
променливи разходи за производство на електрическа енергия бяха преизчис-
лени от комисията на основата на индивидуалните технико-икономически по-
казатели на централите. Утвърденото прогнозно ниво на променливите разходи 
беше съобразено и с факта, че дружествата трябва да получават приходи от про-
дажба на електрическа енергия, които да са съизмерими с  актуалните разходи 
за покупка на горива, но и с това, че пазарът на въглища е конкурентен и всяко 
от дружествата трябва да бъде стимулирано да търси финансово ефективни ре-
шения за текущите си разходи за горива.
 Утвърденото ниво на условно-постоянните разходи на централите е 
сигнал за потребителите, че ДКЕВР очаква насочване на финансовия ресурс 
на производителите към решения за повишаване на производствената им си-
гурност при минимизиране на постоянните разходи. Утвърдените при ценооб-
разуването през 2007 година условно-постоянни разходи отразяват преценката 
на комисията за икономически обоснованите видове разходи от гледна точка на 
защитата на крайния  потребител. 
 Изменените цени на производителите на електрическа енергия доведо-
ха до съществени отклонения между одобрените и действителните разходи на 
“НЕК” ЕАД и “ЕСО” ЕАД , поради което на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от НР-
ЦЕЕ комисията извърши регулаторен преглед на дружествата. По отношение на 
цените, по които общественият доставчик продава електрическата енергия на 
крайните снабдители и на разпределителните дружества за покриване на техно-
логични разходи по преноса през електроразпределителните мрежи, бяха взети  
предвид необходимите приходи за доставка на електрическа енергия, утвърде-
ните  индивидуални цени на производителите и разполагаемостта за снабдяване 
с електрическа енергия  на потребителите на регулирания пазар.
 Цената за достъп до електропреносната мрежа беше преизчислена на 
основата на  годишните количества електрическа енергия, пренесена през елек-
тропреносната мрежа, като се запази размерът на утвърдените необходими го-
дишни приходи от предходния регулаторен период. 
 Цената за пренос беше формирана съгласно чл. 10, във връзка с чл. 21, 
ал. 3 от НРЦЕЕ въз основа на необходимите приходи за дейността “пренос на 
електрическа енергия” и технологичните разходи.  
 По силата на чл. 24 от НРЦЕЕ цените на крайните снабдители, съот-
ветно на електроразпределителните дружества ежегодно се изменят в съответ-
ствие с промените в покупните цени на електрическата енергия. Поради тази 
причина комисията  преизчисли утвърдените им цени, като взе предвид утвър-
дените с решението цени, по които общественият доставчик продава електри-
ческата енергия на крайните снабдители, респективно на разпределителните 
дружества за покриване на технологични разходи по преноса през електрораз-
пределителните мрежи. Въз основа на утвърдените необходими приходи на 
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електроразпределителните предприятия бяха утвърдени новите цени за про-
дажба на електрическа енергия, по които обществените снабдители продават 
електрическа енергия на потребители, присъединени към разпределителните 
мрежи, както и цени за пренос на електрическа енергия през разпределителни-
те мрежи на средно напрежение, в сила от 01.10.2007 г.

 Предвид гореизложеното, с Решение на ДКЕВР № Ц-066/28.06.2007 г. 
са утвърдени:

цени, по които производителите продават електрическа енергия на об-• 
ществения 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 раз-
ходи 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 електри-• 

ческа енергия през електроразпределителните мрежи на средно и ниско напре-
жение до всички потребители;

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 млн. лв.
  С Решение на ДКЕВР № Ц-064/04.06.2007 г., в сила от 01.07.2007 г., е 
утвърдена цена без ДДС на електрическата енергия, произведена от централи с 
инсталирана мощност до 5 МВт, работещи на биомаса, като цената е разделена 
в зависимост от вида на енергийната култура.

 Основните причини, довели до вземането на решение от страна на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за повишаване на це-
ните на електрическата енергия, в сила от 01.07.2007 г., са свързани със 
следните съображения:

Увеличението на цените на основното гориво за производство на елек-• 
трическа енергия (местни и вносни въглища) с около 20 %, което не може да 
бъде компенсирано от дружествата производители, без да бъде променена це-
ната на електрическата енергия. Недостигът на парични средства за заплащане 
на енергийните суровини води до задлъжняване и постепенна декапитализация 
на предприятията. Задържането на действащите цени за енергия е потенциална 
предпоставка за неизпълнение на инвестиционните програми и основните ре-
монтни дейности в централите, а това може да доведе до дефицит на електри-
ческа енергия в страната.

Извеждането от експлоатация на 3 и 4 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД • 
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доведе до промяна в структурата на произвежданата електрическа енергия. На-
малено е общото производството на електрическа енергия от атомната централа 
с над 6 млн. МВтч, което представлява над 15 % от общото годишно производ-
ство. Ето защо, преобладаващото количество електрическа енергия се произ-
вежда от централи със значително по-високи разходи и цени.

Тази промяна се отразява в повишаване на средното равнище на цената • 
на произвежданата електрическа енергия с около 7 %. Това означава, че и без да 
е отразено влиянието на поскъпналите енергийни суровини, средната продажна 
цена  трябваше да бъде повишена.

Намалението на общото производство на електрическа енергия и про-• 
мяната в структурата на производство доведе до увеличаване на разходите на 
преносното и разпределителните предприятия за закупуване на енергия за по-
криване на загубите по мрежите. Същевременно, съгласно ЗЕ и европейски-
те директиви всички потребители трябва да заплатят повишените разходи за 
изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ, и  разходите, обусловени 
от задължения към обществото (дългосрочни договори за изкупуване на елек-
трическа енергия).

Свободната търговия с електрическа енергия, както и премахването на • 
монопола за износ на електрическа енергия на “НЕК” ЕАД изисква повишаване 
на физическата и финансовата сигурност на преносната мрежа, както и механи-
зъм за защита на сигурността на снабдяването на крайните потребители, които 
не са избрали друг доставчик на електрическа енергия. 

При така създалата се ситуация, средната продажна цена от обществе-• 
ния доставчик за регулирания пазар трябваше да се увеличи с около 18 %, но 
след извършените обстойни анализи на цялата информация и при отчитане на 
европейската директива за защита на потребителите, ДКЕВР взе решение за 
диференцирано повишаване на цените на крайните снабдители, като за бито-
вите потребители се утвърди увеличение от 7,5 %. Увеличението на цените за 
небитовите потребители е около 20 %.

 2. Топлоенергетика
 С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 
(Обн., ДВ., бр. 74 от 2006 г.), от 08.09.2006 г. е в сила разпоредбата на нова-
та ал. 3 на чл. 32, съгласно която “Комисията утвърждава цена на топлинната 
енергия за крайните потребители като еднокомпонентна цена”.
 В изпълнение на правомощията на ДКЕВР съгласно чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗЕ и в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата за регули-
ране на цените на топлинната енергия, от дружествата в сектор “Топлоенерге-
тика” беше събрана отчетна технико-икономическа информация, необходима за 
извършване на текущо наблюдение на фактическите стойности на необходими-
те приходи на енергийните предприятия и техните компоненти. Основните цели 
на извършеното текущо наблюдение са свързани с установяването на факти-
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ческите технико-икономически и финансови резултати на лицензиантите като 
изходна предпоставка за утвърждаването на прогнозните данни за регулаторния 
период. 
 В резултат на извършения анализ на представената от дружествата от-
четна информация е изчислена норма на възвръщаемост на активите за всяко 
предприятие, която отчита възвръщаемостта на утвърдената регулаторна база 
на активите за ценовия период, финансирани със собствен капитал, при запа-
зена структура на капитала и данъчни задължения на дружествата, утвърдени 
при образуването на цените. Анализът показва, че отклоненията в постигнатата 
норма на възвръщаемост на активите между отделните дружества са значител-
ни.
 Резултатите от проведеното текущо наблюдение върху дейността на 
предприятията от сектор “Топлоенергетика” през 2005 и 2006 година са пред-
ставителни по отношение на текущото финансово-техническо поведение на 
енергийните предприятия, поставени в регулирана среда и разходно ценооб-
разуване. На предприятията от сектор “Топлоенергетика” бе указано да пода-
дат заявления за утвърждаване на цени във връзка с Протоколно решение на 
ДКЕВР № 108/17.05.2007 г., т. 6,  относно преминаването към метод на регу-
лиране “горна граница на цените” в сектора, както и прилагането на нова ме-
тодика за определяне на преференциалната цена на електрическата енергия от 
комбинирано производство в топлофикационните дружества.

 Регулаторната практика показва, че при регулиране на предприятията с 
метод “норма на възвръщаемост” в почти всички случаи цените се изчисляват 
ежегодно на основата на прогнозни разходи, към които се добавя възвръщае-
мост, изчислена като резултат от отчетната средна цена на капитала и активи-
те на предприятията по финансов отчет. При прилагането на този метод енер-
гийните предприятия нямат финансови стимули да намаляват оперативните си 
разходи поради това, че при равни други условия всяко отчетено намаление 
на разходите се приспада от ДКЕВР в намаление на необходимите приходи за 
следващия ценови период.
 Този основен недостатък на прилагането на метода “норма на възвръ-
щаемост” оказва влияние при текущото финансово управление на енергийните 
предприятия, като ги отдалечава от естествената икономическа логика на съ-
ществуването на корпоративната единица, а именно максимизиране на резулта-
та чрез минимизиране на разходите.
 В допълнение към горното, при регулирането чрез “норма на възвръ-
щаемост” е възможно енергийните предприятия да правят недостатъчно ико-
номически обосновани инвестиции, за които ДКЕВР им осигурява нарастваща 
възвръщаемост ежегодно, без да има ясен законово регламентиран механизъм 
за тяхното ограничаване.
 В тази връзка комисията, в рамките на своите правомощия, прие смяна 
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на метода на регулиране, като на свое заседание прие прилагането на метод на 
регулиране чрез стимули “горна граница на цените”. Въвеждането на регули-
ране чрез “горна граница на цените” има за непосредствена цел създаването на 
условия за топлофикационните дружества да намаляват годишните си разходи.
 Очакванията на ДКЕВР са свързани със симулирането на конкурентна 
среда за топлофикационните дружества, при която при равни други условия 
по-високи междинни резултати ще имат тези от тях, които чрез различни под-
ходи и мерки повишат в по-голяма степен своята финансова ефективност. За да 
бъде предотвратено необоснованото намаление на качеството на предлаганите 
услуги, ДКЕВР ще приеме методика за оценка и коригиране на цените на осно-
вата на постигнати утвърдени показатели за качество.
 Различните финансови условия и особености, създадени във времето 
за всяко от топлофикационните дружества, не позволяваха на ДКЕВР да при-
ложи единен икономически подход при оценката на технико-икономическите 
параметри за целите на образуването на цените. Необходимостта от ежегодна 
индивидуална преценка за всеки от ценообразуващите елементи на топлофик-
ационните дружества е експертна дейност, която изисква голям администрати-
вен капацитет и време, като вероятността за неточна оценка е предпоставка за 
реализирането на различни от очакваните резултати – в някои от случаите са 
надценени техническият и финансовият капацитет на предприятието, а в дру-
ги – потребителят не е защитен в необходимата степен. Постигнатите текущи 
резултати за 2005 и 2006 година на дружествата от сектор “Топлоенергетика” 
потвърждават гореизложеното. Прилагането на избрания от ДКЕВР метод на 
регулиране чрез “горна граница на цените” започва от 2007 година след отчита-
не на индивидуалните технически и финансови резултати на дружествата за две 
отчетни години.
 Очакваните резултати от промяната на метода на регулиране са, че при 
равни други условия през първия регулаторен период работата на топлофик-
ационните дружества ще бъде само и единствено в посока на подобряването 
на ефективността им по отношение на контролираните от дружествата нива на 
разходите.
 
 При утвърждаването на цените на топлинната енергия и на електриче-
ската енергия, произведена по комбиниран начин, е отчетен предложеният от 
дружествата среден номинален размер на инвестициите (чл. 12 от Наредбата 
за регулиране на цените на топлинната енергия). Приложена е нова система за 
разделяне на разходите между топлинната и електрическата енергия при топло-
фикационните дружества. Утвърденият прогнозен размер на условно-постоян-
ните разходи е съобразен с отчетните данни на дружествата, като прогнозните 
разходи за амортизации и текущи ремонти в централите със значителни ин-
вестиции са съобразени и с новите активи, въведени в експлоатация. Техноло-
гичните параметри на производството и преноса – собствени нужди, разходни 
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норми и технологични разходи по преноса на топлинна енергия, са на нивата 
или по-ниски от постиганите стойности.
 Ценовите параметри на горивата са съгласно действащите актуални до-
говори и анекси за доставка. Предложените надбавки над индивидуално опре-
делените цени на електрическата енергия от комбинирано производство са съ-
образени, от една страна, с технологията на производство, а от друга, с това, че 
целта на определянето на преференциална цена е насърчаване на изграждането 
и производството на електрическа енергия по комбиниран начин, при търсене 
на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите при 
утвърждаването на поносими цени за крайните потребители.
 С Решение на ДКЕВР № Ц-067/13.07.2007 г. бяха утвърдени цени и 
елементи на необходимите приходи, в сила от 01.08.2007 г., за 22 дружества от 
сектор “Топлоенергетика”.
 С Решение № Ц-046/29.03.2007 г. беше утвърдена цена на топлинна 
енергия с водна пара на ново лицензирано дружество – “Геррад” АД, с Реше-
ние № Ц-071/26.09.2007 г. бяха утвърдени цени на топлинна енергия и опреде-
лена преференциална цена на електрическа енергия на “Зебра” АД, с Решения 
№ Ц-052/30.03.2007 г., № Ц-056/27.04.2007 г. и № Ц-069/26.09.2007 г. бяха из-
менени цените за енергия съответно на “ТЕЦ Свилоза”, “Девен” АД и “Теге 
21” ООД.
 След приключването на регулаторния преглед през юли 2007 година и 
утвърждаването на цените на топлинната и електрическата енергия от комби-
нирано производство, с решения на комисията са извършени две увеличения на 
крайните цени на природния газ в резултат на промяната на цената на природния 
газ на входа на газопреносната мрежа. Констатирано е и значително увеличение 
на цените на твърди и течни енергийни горива. През октомври и ноември 2007 
година, след първото повишение на цената на природния газ от 319,52 лв./1000 
нм3 на 332,30 лв./1000 нм3, пет топлофикационни дружества с основно гориво 
природен газ и две дружества с основно гориво въглища подадоха заявления за 
изменение на цените за енергия в резултат на повишените цени на горивата.
 В ДКЕВР бяха направени анализи и оценки на очакваното въздействие 
на увеличените разходи за горива върху дейността на дружествата. Независимо 
от това, че повишаването на цената на природния газ и другите горива при ня-
кои от топлофикационните предприятия създадоха предпоставки за финансова 
несигурност, ДКЕВР не промени крайните продажни цени. Това обстоятелство 
защити крайните потребители от повишаване на разходите за топлинна енер-
гия по време на отоплителния сезон.

 3. Газоснабдяване
 Регулирането на цените на природния газ се извършва съгласно Наред-
бата за регулиране на цените на природния газ (Обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм., 
бр. 64 от 2007 г.).
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 Анализ и оценка на предложенията на лицензираните дружества за ут-
върждаване  цените на природния газ през отчетната година се извършваше  в 
дирекция “Газоснабдяване” съвместно с дирекция “Икономически анализи и 
работа с потребителите”.
 За всяко тримесечие на 2007 година, в зависимост от изменението на це-
ната на природния газ на входа на газопреносната мрежа, ДКЕВР утвърди цени 
на природния газ при продажба от обществения доставчик “Булгаргаз” ЕАД на 
обществените снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната 
мрежа. 
 Дружествата, на които през 2007 година са утвърдени нови цени, са по-
сочени в следната таблица:

№ Дружество Решение на ДКЕВР

1 “ЧТК” АД за територия Добруджа - 
цени на природен газ от 10.05.2007 г. № Ц-057/10.05.2007 г.

2 “ЧТК” АД за територия Мизия - 
цени на природен газ от 10.05.2007 г. № Ц-058/10.05.2007 г.

3 “ЧТК” АД за община Добрич - 
цени на природен газ от 10.05.2007 г. № Ц-059/10.05.2007 г.

4 “ЧТК” АД за община Търговище - 
цени на природен газ от 10.05.2007 г. № Ц-060/10.05.2007 г.

5 “Булгаргаз” ЕАД - цени на природен газ от 
01.04.2007 г. № Ц-045/26.03.2007 г.

6 “Булгаргаз” ЕАД - цени на природен газ от 
01.07.2007 г. № Ц-065/25.06.2007 г.

7 “Булгаргаз” ЕАД - цени на природен газ от 
01.10.2007 г. № Ц-070/01.10.2007 г.

8 “Булгаргаз” ЕАД - цени на природен газ от 
01.01.2008 г. № Ц-098/20.12.2007 г.

 4. Водоснабдителни и канализационни услуги
 През 2007 година продължи започнатата през  предходната година про-
цедура по утвърждаване на бизнес плановете и цени на В и К операторите. 
 Регулирането на цените и качеството на услугите във  В и К сектора се 
извършва чрез прилагане на метода “Норма на възвръщаемост на капитала” в 
съответствие с  действащата нормативна уредба.  

 На основание на изискванията на разпоредбите на ЗРВКУ през 2007 
година са разработени и приети с решения на ДКЕВР следните материали:

Одобряване на бизнес планове на В и К оператори  – 51 бр.• 
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Утвърждаване на цени на В и К оператори – 51 бр.• 
Промяна на цени на В и К услуги във връзка с увеличението на цената • 

на електрическата енергия, с правно основание чл. 19 от ЗРВКУ – 21 бр.
Одобрени Общи условия на В и К оператори – 5 бр.• 
Промяна на одобрени Общи условия на В и К оператори – 33 бр.• 

ІV. ЛИЦЕНЗИРАНЕ

 1. Електроенергетика
 Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката  през 2007 година са 
издадени лицензии за дейността “търговия с електрическа енергия” на следните 
дружества:

№ Дружество Лицензия Срок
1 “Джи Пи Енерджи” ЕООД № Л-225-15/29.03.2007 г. 10 г.
2 “ЧЕЗ Електро България” АД № Л-229-15/17.05.2007 г. 10 г.
3 “НЕК” ЕАД № Л-230-15/04.06.2007 г. 10 г.
4 “Бизнес Енерджи” ООД № Л-231-15/18.06.2007 г. 10 г.
5 “Кимпекс Енерджи” АД № Л-232-15/09.07.2007 г. 10 г.
6 “Елконтрол” ООД № Л-233-15/09.07.2007 г. 10 г.
7 “ЕГЛ България” ЕАД № Л-236-15/23.07.2007 г. 10 г.
8 “Енерджи Еко Трейд” АД № Л-237-15/06.08.2007 г. 10 г.
9 “Енергетика-ЛД” ООД № Л-238-15/06.08.2007 г. 10 г.

10 “Буленерджи” ЕАД № Л-239-15/06.08.2007 г. 10 г.
11 “ТРЕН” ЕООД № Л-241-15/14.08.2007 г. 10 г.
12 “Еко Елда България” ЕАД № Л-242-15/14.08.2007 г. 10 г.
13 “МЕГА ЕЛ” ЕООД № Л-243-15/20.08.2007 г. 10 г.
14 “Е 3” ООД № Л-244-15/12.09.2007 г. 10 г.
15 “Евро Пауър” АД № Л-245-15/12.09.2007 г. 10 г.
16 “Ател България” ЕООД № Л-246-15/12.09.2007 г. 10 г.
17 “Марица Изток 2” ЕАД № Л-249-15/10.12.2007 г. 10 г.
18 “Енерджи Съплай” ЕООД № Л-250-15/20.12.2007 г. 10 г.

 На основание чл. 39, ал. 3 от ЗЕ са издадени лицензии за дейността 
“производство на електрическа енергия”  на следните дружества:

“Хидроенергострой” ООД – лицензия № Л-226-01/23.04.2007 г. за срок • 
от 20 години. Лицензията е издадена преди изграждане на енергийния обект 
ВЕЦ “Яхиново” с инсталирана мощност от 7 MВт.

“Болкан Енерджи” АД•  - лицензия № Л-240-01/06.08.2007 г. за срок от 35 
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години. Лицензията е издадена преди изграждане на енергийния обект вятърен 
парк “Добрин” с инсталирана мощност от 200 MВт.

“Еолика България” АД – лицензия № Л-248-01/05.11.2007 г. за срок от • 
25 години. Лицензията е издадена преди изграждане на енергийния обект вятъ-
рен парк “Суворово” с инсталирана мощност от 60 MВт.

 Съотношението на издадените през 2007 година лицензии за различни-
те дейности е показано на следната графика:

 На основание чл. 53, ал. 1 от ЗЕ за даване на разрешение за извършване 
на сделка на разпореждане на “Петрол” АД и за изпълнение на изискванията за 
издаване на лицензия за “производство на електрическа енергия” съгласно чл. 40 
от ЗЕ, на “Петрол Сторидж” ЕООД е издадена лицензия № Л-224-01/29.03.2007 г. 
за дейността “производство на електрическа енергия” за срок от 15 години.
 На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и с Решение на ДКЕВР 
№ И1-224-01/09.07.2007 г. лицензията на “Петрол Сторидж” ЕООД е изменена, 
като е променено фирменото наименование в “Ню - Ко Загора” ЕООД.
 На основание чл. 53, ал. 1 от ЗЕ за даване на разрешение за извършва-
не на сделка на разпореждане с имущество с Решение № Р-065/26.09.2007 г. 
лицензия № Л-134-07/10.05.2004 г. на “Слънчев бряг” АД  за дейността “раз-
пределение на електрическа енергия” е прекратена. Със същото решение са 
допълнени лицензия № Л-140-07/29.11.2006 г. на “ЕВН България Електрора-
зпределение” АД  и  лицензия № Л-141/29.11.2006 г. на “ЕВН България Елек-
троснабдяване” АД. 
 На “Националната електрическа компания” ЕАД съгласно чл. 21, т. 19 
от ЗЕ е издадено разрешение № Р-60/19.04.2007 г. за сключване на кредитно 
споразумение с БНП “Париба” С.А.
 На основание чл. 45, т. 7 от ЗЕ, чл. 49, т. 6 от Наредбата за лицензиране 
на дейностите в енергетиката и издадените лицензии за извършване на дейност-
та “разпределение на електрическа енергия” са изведени от експлоатация след-
ните обекти:
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с Решение на ДКЕВР № Р-053/15.01.2007 г. – трафопост ТП • “Военна 
болница”, находящ се в гр. Шумен, и изграждане на нов трафопост в съседен 
парцел;

с Решение на ДКЕВР № Р-054/22.01.2007 г. – трафопост “ЕЖБ”, нахо-• 
дящ се в гр. Велико Търново, кв. 138, УПИ XXVІ, и изграждане на нов трафо-
пост в същия квартал;

с Решение на ДКЕВР № Р-056/12.02.2007 г. – трафопост “Братислава”, • 
находящ се в к.к. “Албена”, и изграждане на нов трафопост;

с Решение на ДКЕВР № Р-055/12.02.2007 г. – трафопост с диспечерски • 
номер 125, находящ се в гр. Варна, ул. “Стара планина”, парцел XIX, кв. 319, 
9-ти микрорайон, и изграждане на нов трафопост в същия парцел;

с Решение на ДКЕВР № Р-070/28.11.2007 г. – трафопостове с диспечер-• 
ски наименования “273” и “91”, находящи се в гр. Варна, УПИ V-590, 591, кв. 5, 
26-ти микрорайон, и изграждане на нов трафопост в същия парцел;

с Решение на ДКЕВР № Р-071/28.11.2007 г. – трафопост с диспечерско • 
наименование “328”, находящ се в гр. Варна, “Е.ОН България мрежи” АД, и 
изграждане на нов трафопост в същия парцел.

 2. Топлоенергетика
 През 2007 година са издадени 3 бр. лицензии на следните дружества:

№ Дружество Решение на ДКЕВР Лицензия

1 “Геррад” АД № Л-222/21.01.2007 г.

№ Л-222-03/22.01.2007 г. за 
производство на електри-
ческа и топлинна енергия

№ Л-222-05/22.01.2007 г. за 
пренос на топлинна енер-
гия за срок от 25 години

2 “Петромакс пауър” 
ЕООД № Л-251/20.12.2007 г.

№ Л-251-03/20.12.2007 г. за 
производство на топлинна 
и електрическа енергия с 
условие за изграждане на 
нов енергиен обект

 Бяха проучени и взети решения по 9 бр. преписки по заявления за из-
менение на лицензии във връзка с извеждане от експлоатация на генериращи 
мощности, изменение на територията на лицензии за пренос на топлинна енер-
гия, продължаване срока на лицензия и изменение на наименованието на ли-
цензирано дружество, както следва:
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№ Дружество Лицензия Решение на ДКЕВР

1 “Топлофикация 
Русе” ЕАД

№ Л-029-03/15.11.2000 г.
за производство на елек-
трическа и топлинна 
енергия за срок от 20 го-
дини

№ И2-Л-029/22.01.2007 г.
за изменение на лицензия-
та във връзка с отделянето 
и продажбата на ТЕЦ “Ру-
се-Запад”

2 “Топлофикация 
Русе” ЕАД

№ Л-030-05/15.11.2000 г.
за пренос на топлинна 
енергия за срок от 20 го-
дини

№ И2-Л-030/22.01.2007 г. 
за изменение на лицензия-
та във връзка с отделянето 
и продажбата на ТЕЦ “Ру-
се-Запад”

3 “Топлофикация 
София” АД

№ Л-033-05/15.11.2000 г. 
за пренос на топлинна 
енергия на територия в 
гр. София за срок от 25 
години

№ И1-Л-033/23.04.2007 г. 
за изменение на лицензи-
ята за пренос на топлинна 
енергия във връзка с при-
съединяване на нови тери-
тории

4 “Девен” АД

№ Л-047-03/06.12.2000 г. 
за производство на елек-
трическа и топлинна 
енергия за срок от 20 го-
дини

№ И3-Л-047/09.07.2007 г. 
за изменение на лицензия-
та във връзка с извеждане 
от експлоатация на генери-
раща мощност

5 “Девен” АД

№ Л-047-03/06.12.2000 г. 
за производство на елек-
трическа и топлинна 
енергия за срок от 20 го-
дини

№ И4-Л-047/05.11.2007 г. 
за изменение на лицензия-
та във връзка с извеждане 
от експлоатация на генери-
раща мощност

6

“Монди пекиджинг 
– Стамболийски” 
ЕАД

№ Л-130-03/13.11.2003 г. 
на “Фабрика за хартия-
Стамболийски” ЕАД за 
производство на електри-
ческа и топлинна енергия 
за срок от 20 години

№ И1-Л-130/19.11.2007 г.
за изменение на лицензия-
та във връзка с промяна на 
наименованието на друже-
ството
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7 “Ямболен” АД

№ Л-129-03/06.11.2003 г. 
за производство на елек-
трическа и топлинна 
енергия за срок от 25 го-
дини

№ И2-Л-129/28.11.2007 г. 
за изменение на лицензия-
та във връзка с въвеждане 
в експлоатация на същест-
вуващи мощности 

8 “Топлофикация – 
Пловдив” ЕАД

№ Л-012-02/17.10.2000 г. 
за производство на то-
плинна енергия за срок 
от 7  години

№ Прод-Л-012/15.01.2007 г. 
за продължаване срока на 
лицензията за производ-
ство на топлинна енергия

9 “Топлофикация 
Казанлък” ЕАД

№ Л-043-03/06.12.2000 г. 
за производство на елек-
трическа и топлинна 
енергия за срок от 20 го-
дини

№ И2-Л-043/24.01.2007 г. 
за изменение на лицензия-
та във връзка с извеждане 
от експлоатация на генери-
ращи мощности

 3. Газоснабдяване
 През 2007 година от ДКЕВР бяха  издадени, изменени и връчени ли-
цензии за дейност “разпределение на природен газ” и дейност “обществено   
снабдяване с природен газ”, както и за дейност “снабдяване с природен газ от 
краен снабдител”, общо на седем газоразпределителни дружества.
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№ Дружество Решение на ДКЕВР Лицензия

1 “Дунавгаз” АД № Р-047/29.11.2006 г.
№ И1-Л-223/26.03.2007 г.

№ Л-233-08/08.03.2007 г.
за разпределение на природен 
газ за територия  Дунав 
и община Габрово за срок от 
34 години
№ Л-223-12/08.03.2007 г. за 
обществено снабдяване с 
природен газ за територия 
Дунав и община Габрово за 
срок от 34 години

2 “Овергаз Инк.” 
АД

№ ТПрГ-3/23.04.2007 г.
№ И1-Л-227/20.08.2007 г.

№ Л-227-08/23.04.2007 г. за 
разпределение на природен 
газ за територията на общи-
ните Банско и Разлог за срок 
от 35 години
№ Л-227-12/23.04.2007 г. за 
обществено снабдяване с 
природен газ за територията 
на общините Банско и Разлог 
за срок от 35 години
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3 “Бургасгаз” 
ЕАД № И1-Л-189/14.05.2007 г.

№ И1-Л-189-08/03.06.2005 г. 
за разпределение на приро-
ден газ за срок от 35 години
№ И1-Л-189-12/03.06.2005 г. 
за обществено снабдяване с 
природен газ чрез присъеди-
няване на общините Карно-
бат, Айтос, Несебър, Помо-
рие, Созопол, Приморско и 
Царево за срок от 35 години

4

“Газо-енергийно 
дружество - 
Елин Пелин” 
ООД 

№ ТПрГ-6/09.07.2007 г.

№ Л-234-08/09.07.2007 г. за 
разпределение на природен 
газ за територията на общи-
на Елин Пелинза срок от 35 
години
№ Л-234-12/09.07.2007 г. за 
обществено снабдяване с 
природен газ за територия-
та на община Елин Пелин за 
срок от 35 години

5
“Консорциум 
Варна Про 
Енерджи” ООД

№ Л-235/23.07.2007 г.

№ Л-235-08/23.07.2007 г. за 
разпределение на природен 
газ за територията на община 
Балчик за срок от 35 години
№ Л-235-12/23.07.2007 г. за 
обществено снабдяване с 
природен газ за територията 
на община Балчик за срок от 
35 години

6 “Сигаз” АД № Л-247/12.09.2007 г.

№ Л-247-08/12.09.2007 г. за 
разпределение на природен 
газ за територията на община 
Силистра за срок от 35 годи-
ни
№ Л-247-12/12.09.2007 г. за 
снабдяване с природен газ от 
краен снабдител за територи-
ята на община Силистра за 
срок от 35 години
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7 “Примагаз” АД № И1-Л-153/19.11.2007 г.

Продължава 
действието на:

№ И1-Л-153-08/17.12.2004 г. 
за разпределение на приро-
ден газ за срок от 32 години
№ И1- Л-153-12/17.12.2004 
г. за обществено снабдяване 
с природен газ за срок от 32 
години

 Издадено е разрешение за получаване на банков кредит и залог на дъл-
готрайни активи на “Примагаз” АД.

V. КОНТРОЛ

 1. Електроенергетика
 1.1. Текущ контрол
 Експерти от дирекцията са участвали в единадесет проверки – извън-
редни, планови и по документи:

Проверка по постъпила жалба от кмета на с. Рибарица, област Ловеч, сре-• 
щу “Електроразпределение – Плевен” АД във връзка с влошени показатели на 
подаваната от енергийното дружество електрическа енергия на потребителите.
 Въз основа на проверката и резултатите от нея е съставен Констативен 
протокол № 1/18.04.2007 г., с който е установено, че в определени моменти ка-
чеството на електрическата енергия не отговаря на показателите за качеството 
на електроснабдяването и на “Електроразпределение – Плевен” АД бяха дадени 
задължителни предписания.

Проверка във връзка с жалба вх. № 11Н-00-10/09.10.2003 г., подадена от • 
ЕТ “Фиат Дукато – Никола Николов”, гр. Пазарджик, срещу отказ на “Електро-
разпределение – Пловдив” АД (сега преобразувано на “ЕВН България Електро-
разпределение” АД) да присъедини негов обект към електроразпределителната 
мрежа.
 Въз основа на резултатите от извършената проверка работната група е 
съставила Констативен протокол № Е-02/26.06.2007 г., като е констатирано, че 
не са налице нарушения от страна на електроразпределителното дружество на 
условията на издадената му лицензия за дейността “разпределение на електри-
ческа енергия” и разпоредбите на ЗЕ.

Проверка във връзка с жалби с вх. № Е-03-17-54/16.07.2007 г., подадена • 
от Стойчо Стойчев, гр. Ген. Тошево, и № Е-11В-00-60/09.07.2007 г., подадена 
от Весела Гугова, гр. Велико Търново, срещу “Е.ОН България Продажби” АД и 
постъпил в ДКЕВР въпрос от Министерство на външните работи във връзка с 
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питане на народния представител Стоян Витанов относно неточности в издаде-
ните фактури и закръгляване на начислените суми за консумирана електрическа 
енергия в ущърб на абонатите на дружеството.
 Въз основа на резултатите от проверката работната група е съставила 
Констативен протокол Е-08/31.07.2007 г., с който е констатирано, че не е на-
лице нарушение от страна на “Е.ОН България Продажби” АД на условията на 
лицензия № Л-139-11/13.08.2004 г. за извършване на дейността “снабдяване с 
електрическа енергия”.

Проверка във връзка с жалба с вх. № Е-11К-00-20/16.04.2007 г., по-• 
дадена от “Крис-94” ЕООД, срещу  “Е.ОН България Мрежи” АД по заповед 
№  -Е-79/23.07.2007 г. на Председателя на ДКЕВР. В жалбата се твърди за извър-
шени нарушения от страна на лицензианта по Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. за 
присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към 
преносната и разпределителните електрически мрежи.
 В резултат на проверката е съставен Констативен протокол № 9/27.07.2007 
г., с който е констатирано, че не е налице нарушение от страна на “Е.ОН Бъл-
гария Мрежи” АД на условията на издадената му лицензия за извършване на 
дейността “разпределение на електрическа енергия”.

Проверка във връзка с жалба с вх. № Е-13-05-12/14.06.2007 г. на “Елек-• 
троразпределение – София област” срещу “Национална електрическа компания” 
ЕАД по заповед № Е-3-62/21.06.2007 г. на Председателя на ДКЕВР. В жалбата се 
твърди, че “НЕК” ЕАД, в нарушение на разпоредбите на Правилата за измерва-
не на количеството електрическа енергия, е извършило намеса в измервателните 
групи на изводи “ХФЗ-1” и “ХФЗ-2” в подстанция “Марек”, гр. Дупница.
 Въз основа на резултатите от проверката е съставен Констативен про-
токол № Е-10/31.07.2007 г., с който е констатирано, че не е налице нарушение 
от страна на “НЕК” ЕАД на условията на лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за 
извършване на дейността “обществена доставка на електрическа енергия” и на 
Правилата за измерване на количеството електрическа енергия.

Проверка по жалба с вх. № Е-13-05-11/14.06.2007 г. на “Електроразпре-• 
деление – София област” срещу ”Национална електрическа компания” ЕАД по 
заповед № Е-3-62/21.06.2007 г. на Председателя на ДКЕВР. В жалбата се твърди, 
че “НЕК” ЕАД, в нарушение на разпоредбите на Правилата за измерване на ко-
личеството електрическа енергия, е извършило намеса в измервателните групи 
на изводи “Птицекабел 2”, “Птицевъздух” и “Птицекланица” 20 кВ в подстан-
ция “Костинброд”, гр. Костинброд.
 В резултат на проверката е съставен Констативен протокол 
№ 11/31.07.2007 г., с който е констатирано, че не е налице нарушение от страна 
на “НЕК” ЕАД на условията на лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. за извършва-
не на дейността “обществена доставка на електрическа енергия” и на Правила-
та за измерване на количеството електрическа енергия.

Планова проверка в “Е.ОН България Мрежи” АД и “Е.ОН Бълга-• 
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рия Продажби” АД по заповед № 3-Е-93/14.09.2007 г. на Председателя на 
ДКЕВР по изпълнение на условията на лицензии № Л-138-07/13.08.2004 г. и 
№ Л-139-11/13.08.2004 г. за дейностите “разпределение на електрическа енер-
гия” и “обществено снабдяване с електрическа енергия”.
 Въз основа на резултатите от проверката е съставен Констативен про-
токол № 12/14.11.2007 г., с който на енергийните дружества са дадени задължи-
телни предписания със съответните срокове за изпълнението им.

Планова проверка на основание заповед № З-Е-98/25.09.2007 г. на Пред-• 
седателя на ДКЕВР относно спазване на условията на издадените лицензии за 
дейността “разпределение на електрическа енергия” № Л-135-07/13.08.2004 г. 
на “Електроразпределение – Столично” АД, № Л-136-07/13.08.2004 г. на “Елек-
троразпределение – София област” АД и № Л-137-07/13.08.2004 г. “Електро-
разпределение – Плевен” АД, и лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г. на “ЧЕЗ 
Електро България” АД за дейността “обществено снабдяване с електрическа 
енергия”, както и проверка на договорите, сключени между “Електроразпреде-
ление – Столично” АД, “Електроразпределение – София област” АД, “Електро-
разпределение – Плевен” АД, “ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” 
ЕАД относно предоставяне на услуги, обслужващи лицензионните дейности.
 След извършване на проверката е съставен Констативен протокол 
№ 13/14.11.2007 г., с който на енергийните дружества са дадени задължителни 
предписания със съответните срокове за изпълнението им.

Планова проверка в “ЕВН България Електроразпределение” АД и “ЕВН • 
България Електроснабдяване” АД по заповед № 3-Е-108/19.10.2007 г. на Председа-
теля на ДКЕВР по изпълнение на условията на лицензии №  -140-07/13.08.2004 г. 
и № Л-141-11/13.08.2004 г. за дейностите “разпределение на електрическа енер-
гия” и “обществено снабдяване с електрическа енергия”.
 В резултат на проверката е съставен Констативен протокол 
№ 14/07.12.2007 г., с който на енергийните дружества са дадени задължителни 
предписания със съответните срокове за изпълнението им.

Проверка във връзка с жалба с вх. № Е-11В-00-79/16.08.2007 г. от Вел-• 
ко Думев, жив. в гр. София, ул. “Петър Парчевич” № 11, съгласно заповед 
№  -Е-149/11.12.2007 г. на Председателя на ДКЕВР, в присъствието на предста-
вители на проверяваното лице “Електроразпределение – Столично” АД, ОРЗ 
“Юг”:
 В резултат на проверката е съставен Констативен протокол 
№ 15/20.12.2007 г., с който е установено, че не е налице нарушение от стра-
на на “Електроразпределение – Столично” АД на условията на лицензия 
№ Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността “разпределение на електрическа енер-
гия”, поради което не се налага даване на задължителни предписания.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД – проверка на дружеството по отношение спазва-• 
нето на условията по лицензията, установяване на правилата за оценка и водене 
на счетоводна отчетност и установяване съвместимостта между изискванията 
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на комисията за видовете разходи и активи и подадената от дружеството инфор-
мация. 
 Въз основа на проверката и резултатите от нея е съставен Констативен 
протокол от 26.04.2007 г., с който е установено, че от страна на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД няма нарушения на условията на издадените лицензии.
 1.2. Общи условия на договорите
 Във връзка с чл. 98а и 98б от ЗЕ са разгледани и одобрени със съответ-
ните решения на ДКЕВР Общи условия на договорите за използване на електро-
разпределителните мрежи на “Електроразпределение – Столично” АД, Общи 
условия за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България“ АД, 
Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електро-
разпределителните мрежи на “Е.ОН България Мрежи“ АД и Общи условия на 
договорите за продажба на електрическа енергия на “Е.ОН България Продаж-
би“ АД, както следва:

“Електроразпределение – Столично” АД – Решение № ОУ-056/07.11.2007 г.;• 
“ЧЕЗ Електро България” АД – Решение № ОУ-059/07.11.2007 г.;• 
“Е.ОН България Мрежи” АД – Решение № ОУ-060/07.11.2007 г.;• 
“Е.ОН България Продажби” АД – Решение № ОУ-061/07.11.2007 г.• 

 2. Топлоенергетика
 2.1. Текущ контрол
 За отчетната 2007 година бяха извършени извънредни проверки в след-
ните дружества:

“Топлофикация София” АД – по изпълнение условията на лицензия за • 
пренос на топлинна енергия № Л-033-05/15.11.2000 г. относно начина на об-
разуване сметките на потребителите на топлинна енергия. Констатациите от 
проверката са отразени в съставения констативен протокол. В резултат на кон-
статирани нарушения по изпълнение на условията на издадената лицензия и 
на основание чл. 80, ал. 3 от ЗЕ, във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗАНН, срещу 
“Топлофикация София” АД е съставен акт за установяване на административно 
нарушение и наказателно постановление.

“Топлофикация Плевен” ЕАД и “В и К” ЕООД, гр. Плевен – по жалба • 
на “Топлофикация Плевен” ЕАД. След приключване на проверката е изготвен 
доклад и взето решение на комисията по т. 4 от протокол № 160/14.08.2007 г., с 
което са дадени препоръки на “В и К” ЕООД, гр. Плевен, и задължителни ука-
зания на “Топлофикация Плевен” ЕАД.
 През декември 2007 година  започна извънредна проверка в „ТЕГЕ – 
21” ООД по изпълнение условията на лицензия за пренос на топлинна енергия 
№ Л-119-05/12.12.2002 г. в частта, уреждаща задълженията при продажба на 
топлинна енергия с топлоносител гореща вода на потребители, прилагането на 
цените по чл. 30, ал. 1 от ЗЕ, включително цени на фактуриране, произведени и 
фактурирани количества топлинна енергия по месеци. 
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 2.2. Общи условия на договорите
 В изпълнение изискванията на ЗЕ през 2007 година са разгледани и одо-
брени следните 27 бр. Общи условия на договорите:

Общи условия на договорите между топлопреносно дружество и тър-• 
говец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия 
между потребители в сграда етажна собственост (СЕС) – 14 бр.

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за бито-• 
ви нужди – 7 бр.

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за сто-• 
пански нужди – 4 бр.

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия на асо-• 
циации на потребители – 1 бр.

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия от топ-• 
лопреносно предприятие на доставчик на топлинна енергия в СЕС – 1 бр.

 3. Газоснабдяване
 3.1. Текущ контрол
 В съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове и 
Устройствения правилник на ДКЕВР и нейната администрация през 2007 го-
дина бяха извършени 10 периодични проверки за изпълнение на изискванията, 
заложени в лицензиите на дружествата в областта на газоснабдяването. 

№ Дружество Лицензия

1
“Ямболгаз 92 ”АД, 
за територията на община Ям-
бол

 № Л–152-08/17.12.2004 г. 
за разпределение на природен газ 

 № Л-152-12/17.12.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

2
“Газоснабдяване Стара Заго-
ра” ЕАД, за територията 
на община Стара Загора

 № Л-168-08/17.12.2004 г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-168-12/17.12.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

3
“Газоснабдяване Нова Загора” 
АД, за територията 
на община Нова Загора

 № Л-162-08/17.12.2004 г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-162-12/17.12.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ
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4 “Павгаз ”АД, за територията 
на община Павликени

 № Л-149-08/17.12.2004 г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-149-12/17.12.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

5
“Газоснабдяване Нови Пазар” 
АД, за територията на община 
Нови Пазар

 № Л-177-08/17.12.2004 г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-177-12/17.12.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

6
“Ситигаз -България ” ЕАД,
за обособена територия  Тра-
кия

 № Л-188-08/18.02.2005 г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-188-12/18.02.2005 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

7 “Черноморска технологична 
компания” АД

№ Л-132-08/26.02.2004 г. за разпределе-
ние на природен газ (територия Добру-
джа)

 № Л-132-12/26.02.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ (територия  
Добруджа)

 № Л-131-08/10.02.2004 г. за разпределе-
ние на природен газ (територия Мизия)

 № Л-131-12/10.02.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ (територия 
Мизия)

№ Л-158-08/17.12.2004 г. за разпределе-
ние на природен газ (община Търгови-
ще)

 № Л-158-12/17.12.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ (община Тър-
говище)

 № Л-159-08/17.12.2004 г. за разпределе-
ние на природен газ (община Добрич)

 № Л-159-12/17.12.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ (община До-
брич)
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8
“Камено газ ”ЕООД,
за територията 
на община Камено

 № Л-143-08/11.10.2004 г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-143-12/11.10.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

9

“Бургасгаз ”ЕАД,
за територията на община 
Бургас, чрез присъединяване 
на общините Карнобат, Ай-
тос, Несебър, Поморие, Созо-
пол, Приморско и Царево 

№ Л-189-08/03.06.2005 г. 
за разпределение на природен газ

№ Л-189-12/03.06.2005 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

10
“Велбъждгаз ”АД,
за територията на община 
Кюстендил

 № Л-163-08/17.12.2004 г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-163-12/17.12.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

 3.2. Последващ контрол
 В отговор на изпратени  писма, становища и жалби до ДКЕВР, в сектор 
“Газоснабдяване” са извършени  4 извънредни проверки и са дадени задължи-
телни указания.

№ Дружество Лицензия

1
“Балкангаз 2000”АД, 
за територията на община Бо-
тевград

 № Л-179-08/17.12.2004г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-179-12/17.12.2004г. за обществено 
снабдяване с природен газ

2

“Газо-енергийно дружество - 
Елин Пелин” АД, 
за територията на община 
Елин Пелин

 № Л-234-08/09.07.2007 г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-234-12/09.07.2007 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

3
“Газоснабдяване Попово” АД, 
за територията на община 
Попово

 № Л-156-08/17.12.2004 г. 
за разпределение на природен газ

 № Л-156-12/17.12.2004 г. за обществено 
снабдяване с природен газ
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4 “Рила Газ” АД, 
за територия  Запад

 № Л-210-08/25.09.2006 г. 
за разпределение на природен газ

№ Л-210-12/25.09.2006 г. за обществено 
снабдяване с природен газ

 4. Водоснабдителни и канализационни услуги
 За изпълнение на контролните дейности за 2007 година в съответствие 
с разпоредбите на ЗРВКУ с протоколно решение на ДКЕВР е приет график за 
планови проверки за осъществяване на текущ контрол на дейността на В и К 
операторите. 
 Съгласно приетия график за текущ контрол са извършени 34 плано-
ви проверки, при които са подписани констативни протоколи с констатации и 
предложения за подобряване и оптимизиране на дейността по предоставяне на 
В и К услуги на следните В и К оператори:

Констативен протокол № 4/09.05.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Враца.

Констативен протокол № 5/10.05.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Монтана.

Констативен протокол № 6/02.06.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Перник.

Констативен протокол № 9/29.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ЕООД, гр. София.

Констативен протокол № 10/30.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“Софийска вода” АД, гр. София.

Констативен протокол № 11/30.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Враца.

Констативен протокол № 12/31.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ЕООД, гр. Видин.

Констативен протокол № 13/31.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Монтана.

Констативен протокол № 14/27.11.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Дупница.

Констативен протокол № 15/27.11.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Благоевград.

Констативен протокол № 01-С/21.08.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян.

Констативен протокол № 02-С/21.08.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” АД, гр. Ловеч.

Констативен протокол № 03-С/22.08.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ЕООД, гр. Плевен.
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Констативен протокол № 04-С/25.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград.

Констативен протокол № 05-С/26.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Исперих.

Констативен протокол № 06-С/28.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.

Констативен протокол № 07-С/08.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ЕООД, гр. Плевен.

Констативен протокол № 08-С/09.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа.

Констативен протокол № 09-С/10.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ЕАД, гр. Свищов.

Констативен протокол № 11-С/12.11.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К Бяла” ЕООД, гр. Севлиево.

Констативен протокол № 12-С/14.11.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К - Йовковци” ЕООД, гр. В. Търново.

Констативен протокол № 13-С/15.11.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Русе.

Констативен протокол № 14-С/19.11.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Габрово.

Констативен протокол № 01-И/19.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Силистра.

Констативен протокол № 02-И/20.09.2007 г. от извършена проверка на • 
„В и К” ООД, гр. Варна.

Констативен протокол № 03-И/20.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К - Шумен” ООД, гр. Шумен.

Констативен протокол № 04-И/21.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Търговище.

Констативен протокол № 05-И/19.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Добрич.

Констативен протокол № 01-Ю/11.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Кърджали.

Констативен протокол № 02-Ю/21.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“ВКС” ЕООД, гр. Пещера.

Констативен протокол № 03-Ю/21.09.2007 г. от извършена проверка на • 
“Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово. 

Констативен протокол № 04-Ю/16.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ЕООД, гр. Ямбол.

Констативен протокол № 05-Ю/25.10.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ЕООД, гр. Хасково.

Констативен протокол № 06-Ю/07.11.2007 г. от извършена проверка на • 
“В и К” ООД, гр. Сливен.
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 По жалби на потребители са проведени 7 бр. извънредни проверки, за 
които са съставени констативни протоколи с препоръки и задължителни изис-
квания към В и К операторите.
 На основание на констативните протоколи са изготвени доклади, които  
са приети с протоколни решения от ДКЕВР.

 5. Съдебен контрол върху дейността на ДКЕВР 
 През 2007 година юристите на комисията са осъществили процесуално 
представителство пред съдебните органи по обжалвани актове на ДКЕВР, както 
следва:

 5.1. Електроенергетика
 Дела пред Върховния административен съд:

Дело по решението, с което е утвърдена цена за пренос на електрическа • 
енергия през 2003 година – окончателно спечелено.

Дело по решението, с което са определени цените на електрическата • 
енергия за битови нужди за 2003 година – окончателно спечелено.

Дело по решението, с което са определени цените на електрическата • 
енергия за битови нужди за 2004 година – повторно се гледа от първа инстан-
ция.

Дело по решение, с което са утвърдени цени на електрическа енергия на • 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД за 2004 година – окончателно спечелено.

Дела по решението, с което са утвърдени цени на електрическата енер-• 
гия за 2005 година – 11 бр., от които всички спечелени на първа инстанция, а 6 
от тях спечелени и на втора инстанция.

Дела по решението, с което са утвърдени цени на електрическата енер-• 
гия за 2006 година – 12 бр., от които 7 спечелени на първа инстанция, 1 спечеле-
но и на втора инстанция, а по останалите се провеждат съдебни заседания.

Дела по решението, с което са определени цени на електрическата енер-• 
гия, произвеждана от вятърни централи – 3 бр., от които две са прекратени по-
ради липса на правен интерес на жалбоподателите, а едно е спечелено на първа 
инстанция

Дела по решения, с които комисията се е произнесла по жалби между • 
електроразпределителни дружества и “НЕК” ЕАД относно пряко присъединени 
потребители – 2 бр.

Дела по решението, с което са утвърдени цени на електрическата енер-• 
гия за 2007 година – 17 бр. – съдебни заседания на първа инстанция.

Дела по решението, с което през 2007 година е определена разполага-• 
емостта за производство на електрическа енергия за регулирания пазар – 4 бр. 
– съдебни заседания на първа инстанция.
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 Дела пред Софийския районен съд:
Дела срещу наказателни постановления – 5 бр., от които едно за реша-• 

ване на първа инстанция.

 5.2. Топлоенергетика
 Дела пред Върховния административен съд:

Дело по жалба срещу решение на ДКЕВР от 2006 година за цена за мощ-• 
ност на топлинната енергия – жалбата е оставена без разглеждане, потвърдено 
и от петчленен състав.

Две дела по жалби от енергийни предприятия срещу Решение на ДКЕВР • 
№ Ц-067/13.07.2007 г. – съдебни заседания на първа инстанция.

 Дела пред Софийския градски съд:
Дело по искова молба на потребител срещу сметки на “Топлофикация – • 

София” АД – спечелено.
Дело по искова молба на Федерация на потребителите в България срещу • 

общи условия на “Топлофикация София” АД от 2002 година – отложено за 2008 г.

 Дела пред районни съдилища:
Ямболски районен съд – дело срещу наказателно постановление – спе-• 

челено.
Софийски районен съд – дело срещу наказателно постановление – за • 

решаване.
Врачански районен съд – дело срещу наказателно постановление – спе-• 

челено.

 5.3. Газоснабдяване
 Дела пред Върховния административен съд:
  О б щ   б р о й  д е л а  н а  п ъ р в а  и н с т а н ц и я  – 6 бр.:

Дела по решения на ДКЕВР за определяне на титуляри на лицензии за • 
дейността “разпределение на природен газ” за община Банско и община Елин 
Пелин.

Дела с комисията за защита на конкуренцията, свързани с жалба на • 
“Топлофикация Велико Търново” АД срещу ДКЕВР – 2 бр.

Дело по жалба на “Овергаз Инк.” АД срещу Решение № 335/03.05.2005  г. • 
на Министерския съвет за изменение и допълнение на Описа на новите обосо-
бени територии за разпределение на природен газ в Република България, за ко-
ито не е издадена лицензия – за решаване.

Дело по жалба на “Овергаз Инк.” АД срещу Решение на ДКЕВР • 
№ И1-Л-209/29.11.2006 г., с което са изменени лицензии за извършване на дей-
ностите разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен 
газ за територията на Територия “Тракия”, като към нея се включва и община 
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Хасково – спряно до окончателното произнасяне на съда по адм. дело по т. 3.

 О б щ  б р о й  д е л а  н а  к а с а ц  и о н н а  и н с т а н ц и я  –  23 бр.
Дела по актове за установяване на публични държавни вземания, изда-• 

дени от ДКЕВР – 19 бр., две от които са решени окончателно в полза на жалбо-
подателя, а едно е обявено за решаване от втората инстанция.

Дела по решения на ДКЕВР за определяне на титуляри на лицензии за • 
дейността “разпределение на природен газ” за община Сливен и община Кос-
тинброд.

Дело с комисията за защита на конкуренцията относно решение на • 
ДКЕВР за определяне на титуляр на лицензия за дейността “разпределение на 
природен газ” за община Сливен.

Дело по жалба на “Софиягаз” ЕАД срещу решение по т. 3 от Протокол-• 
но решение на ДКЕВР №133/30.10.2006 г.

 5.4. Водоснабдителни и канализационни услуги
 Дела пред Върховния административен съд:

Дело срещу “мълчалив отказ” на ДКЕВР за достъп до обществена ин-• 
формация – отменен е мълчаливият отказ за предоставяне на достъп до общест-
вена информация.

Дело по жалба на “Софийска вода” АД срещу решение на ДКЕВР за • 
връщане с указания на бизнес план – спечелено на първа инстанция, образувано 
е касационно дело.

Дело по жалба на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоев-• 
град, срещу решение на ДКЕВР за връщане с указания на бизнес план – прекра-
тено поради оттегляне на жалбата.

Дело по жалба на кмет на община срещу решение на ДКЕВР за утвър-• 
ждаване на цени на В и К услуги – прекратено поради оттегляне на жалбата.

Две дела по жалби на В и К оператори срещу решения на ДКЕВР за • 
утвърждаване на цени на В и К услуги – 1 загубено на първа инстанция и 1 
спечелено.

 5.5. Дела,  заведени по Закона за отговорността на държавата за 
вреди, причинени на граждани (ЗОДВПГ):
 Общ брой на заведените срещу ДКЕВР искове по ЗОДВИПГ пред район-
ните съдилища:

Дела, по които съдебното производство все още е висящо и не е поста-• 
новено решение – 307 бр.

Дела, които са прекратени с определения от районите съдилища – 100 бр.• 
Дела, които са спечелени от ДКЕВР с влязло сила решение – 183 бр.• 
Дела, които са спечелени от ДКЕВР пред районните съдилища – 338 • 

бр.
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Дела, които са загубени от ДКЕВР, по които има издаден изпълнителен • 
лист – 10 бр.

Дела, по които исковете са подадени срещу ЕРП-та, а ДКЕВР е привле-• 
чена като подпомагаща страна – 3 бр.

VІ. РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА

 1. Развитие на пазара на електрическа енергия
 На основание чл. 23, т. 4 от Устройствения правилник на ДКЕВР и ней-
ната администрация са  извършени следните дейности, свързани с регулирането 
и контрола по отношение на отварянето и развитието на пазара на електрическа 
енергия.

 1.1. Решения на  ДКЕВР по реда на чл. 21, т. 17а от ЗЕ:
 Съгласно изискванията на ЗЕ, предвид пълната либерализация на па-
зара на електрическа енергия от 01.07.2007 г. и необходимостта да се осигури 
потреблението за регулирания пазар, крайните снабдители осигуряват снабдя-
ването 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, от 01.07.2007 г. ДКЕВР определя разпо-
лагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която 
всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или 
обществения доставчик с оглед изпълнението на принципите по чл. 24, ал. 1.
 С Решение № ТЕ-013/28.06.2007 г. са определени разполагаемостта за 
производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки произво-
дител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения 
доставчик за втората половина на 2007 г.
 С Решение № ТЕ-014/13.12.2007 г. са определени разполагаемостта за 
производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки произво-
дител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения 
доставчик за първото полугодие на 2008 г.

 1.2. По реда на чл. 23, т. 4 от ЗЕ относно анализ на предложенията 
на участниците в пазара на електрическа енергия и подготовката на окон-
чателните проекти на Правила за  условията и реда за достъп до електроп-
реносната и електроразпределителните мрежи, Правила за управление на 
електроенергийната система, Правила за измерване на количеството елек-
трическа енергия и Правила за управление на електроразпределителните 
мрежи:
 Във връзка с измененията и допълненията в ЗЕ (изм., ДВ, бр. 74 от 
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2006 г.), 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 “НЕК” ЕАД, “ЕСО” ЕАД и “ЧЕЗ България” ЕАД бяха изготве-
ни и предложени в ДКЕВР “Предложение за изменение и допълнение на Пра-
вилата за условие и реда за достъп до електропреносната и електроразпреде-
лителните мрежи”, “Предложение за изменение и допълнение на Правилата за 
измерване на количеството електрическа енергия”, “Предложение за изменение 
и допълнение на Правилата за управление на електроенергийната система” и 
“Предложение за изменение и допълнение на Правилата за управление на елек-
троразпределителните мрежи”. Извършена беше подготовката на документаци-
ята по провеждането на обществени обсъждания съгласно изискванията на чл. 
14, ал. 1 от ЗЕ и анализ и обобщаване на постъпилите становища от заинтересу-
ваните лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕ във връзка с проведените процедури.
 Всички гореизброени правила са приети от ДКЕВР и на основание чл. 
13, ал. 8 се обнародвани в Държавен вестник.
 Извършени са координиране и организация на дейността на създаде-
ната Консултативна работна група към комисията по въпросите на либерали-
зацията на пазара на електрическа енергия, както и на дейността на всички 
експертни работни групи по изменение и допълнение на техническите прави-
ла на мрежите.

 1.3. По реда на чл. 23, т. 4, а) от ЗЕ относно анализ на състоянието 
и структурата на енергийния пазар:
 В изпълнение на изискванията на ЗЕ относно отваряне на пазара на 
електрическа енергия от 01.07.2007 г. е изготвен анализ на проблемите пред 
реалното отваряне на пазара на електрическа енергия.
 Специалисти от комисията са участвали в срещи с потенциални инвести-
тори за изясняване на вижданията им по отношение на участието на централата 
“Топлофикация – Русе” в пазара на електрическа енергия след 01.07.2007 г.
 Водени са преписки по уточняване на изискванията на Правила за тър-
говия с електрическа енергия и Правила за условията и реда за достъп до елек-
тропреносната и електроразпределителните мрежи, по които комисията осъ-
ществява контрол.

 1.4. Определяне на независим оценител:
 Във връзка с изкупуване на енергийни обекти и съоръжения, пред-
ставляващи 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 ко-
мисията с решения е определила независими лицензирани оценители на след-
ните обекти:

“Трафопост № 194”, находящ се в гр. Плевен, ул. “Васил Левски” №  92, • 
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собственост на РПК “НАРКООП”, гр. Плевен.
За външно електрозахранване на ресторант и бар в УПИ V-1059, кв. 13, • 

бул. “Гоце Делчев” № 65, м. “Красно село – Стрелбище”, гр. София с инвести-
тор “Лайд - Г” ЕООД.

Електропровод 20 кВ “Миньор” от подстанция “Бухово” до подстанция • 
“Чора”, находящ се в гр. София, собственост на “ДИНЕЛ” ЕООД, гр. София.

МТП “АВВ - Бадалата” и въздушен електропровод 20 кВ, находящ се в • 
гр. Севлиево, местност “Бадалата”, собственост на “АВВ Авангард” АД, гр. Се-
влиево.

Трафопост 10 кВ и външно електрозахранване с кабели 10 кВ, находящ • 
се в гр. София, УПИ-парцел VII, квартал 176, местност “Лозенец-Триъгълни-
ка”, бул. “П. Яворов” № 38-40, район “Лозенец” с инвеститор “Нафтимекс Ин-
тернешънъл” ООД, гр. София.

 2. Развитие на пазара на природен газ
 Съгласно приетата от Правителството “Енергийна стратегия на Бълга-
рия” и в съответствие с Директива 2003/55/ЕС и Директива 2004/67/ЕС,  през 
2007 година газовият сектор се разви в насока либерализация на пазара на при-
роден газ и осигуряване на условия за изграждане на нови газоразпределителни 
мрежи. 
 За регулиране на дейностите по преноса и разпределението на при-
роден газ и търговията с природен газ през 2007 година са приети от ДКЕВР 
Правила за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпреде-
лителните мрежи и Правила за търговия с природен газ (Обн., ДВ, бр. 45 от 
2007 г.).
 През 2007 година наличното количество природен газ в газопреносната 
мрежа е 3446 млн. м3 общо, като от  внос е 3113 млн. м3 природен газ и от местен 
добив –  333 млн. м3. Потреблението на природен газ е 3408 млн. м3.
 Тенденциите в развитието на пазара на природен газ в страната до на-
стоящия момент са представени в следните таблици и графики.

 Внос и местен добив на природен газ за периода 2000–2007 г., млн. м3

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Внос 3250 3260 2958 2787 2842 2768 3249 3113
Добив 18 18 19 13 367 528 517 333
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 През 2007 година основната част от природния газ е внос осъществен 
от “Булгаргаз” ЕАД, като обществен доставчик. 

 Потребление на природен газ за периода 2000–2007 г., млн. м3

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Потребление 3417 3140 2741 2910 2836 3228 3327 3408
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 В потреблението на природен газ през 2007 година се забелязва нама-
лена консумация от страна на химическата индустрия и на топлофикационните 
дружества, които са едни от главните потребители в България. 
 Отчита се тенденция към повишаване на потреблението на природен 
газ при газоразпределителните дружества и другите индустрии, което води до 
известна стабилизация на пазара. Това е следствие от действащата регулаторна 
рамка прилагана от страна на ДКЕВР, която стимулира инвеститорския инте-
рес към разработването му. 

 Структура на потреблението на природен газ, млн. м3 

Година,
групи потребители 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Енергетика 1167 1136 1078 1135 1021 1045 1019 996
Химическа 
промишленост 1345 214 886 865 913 1179 1150 1113

Други индустрии 820 694 664 759 740 775 862 934
Неиндустриални 
предприятия 3 3 2 4 4 4 5 3

Разпределителни 
дружества 82 93 113 147 158 225 291 362

Общо 3417 3140 2744 2910 2836 3228 3327 3408
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 Общото потребление за страната през 2007 година е 3408 млн. м3 при-
роден газ, като пазарният дял на “Булгаргаз” ЕАД (обществен доставчик) е 
98,74 %, а на търговеца на природен газ “Дексия” ООД е 1,26 %.
  Пазарният дял от потреблението на природен газ на газоразпределител-
ните дружества е около 10,62 % от общото количество, което е 362 млн. м3. 

 3. Конкурси
 През 2007 година за развитие на газовия сектор в насока либерализация 
на пазара на природен газ и осигуряване на условия за изграждане на нови газ-
оразпределителни мрежи, ДКЕВР проведе конкурси за определяне на титуляри 
на лицензия за дейност “разпределение на природен газ” и “обществено снаб-
дяване с природен газ”, както следва:

за газифициране на територията на община Банско с Решение на ДКЕВР • 
№ ТПрГ-3/23.04.2007 г. – опредено “Овергаз Инк.” АД. 

за газифициране на територията на община Елин Пелин с Решение на • 
ДКЕВР № ТПрГ-6/09.07.2007 г. – определено “Газо-енергийно дружество-Елин 
Пелин” ООД.

VІІ. ЖАЛБИ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране  разглежда жал-
би съгласно чл. 22 от ЗЕ на потребители срещу лицензианти или на лицензи-
анти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност, 
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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 лицензи-
ране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
 Жалбите се разглеждат по действащите Вътрешни правила за работа с 
потребителите по подадени в комисията жалби и сигнали от потребители и за 
доброволно уреждане на спорове  по ЗЕ.

 През 2007 година в ДКЕВР не е постъпвало искане за доброволно 
уреждане на спор. Причината е, че процедурата  не е достатъчно популярна, 
въпреки че тя дава възможност за избягване на скъпо струващото съдебно про-
изводство и по-бързо решаване на възникващите проблеми.
 Постъпилите в деловодството и регистрирани във входящия регистър 
на ДКЕВР жалби за 2007 година са 1795 спрямо 1621 бр. за същия период на 
2006 година или жалбите са се увеличили с 10,7 %.

 Разпределението по сектори на постъпилите в ДКЕВР жалби за 2007 
година е следното:

за сектор “Електроенергетика” – 459 бр. ; • 
за сектор “Топлоенергетика” – 1086  бр. ;• 
за сектор “Газоснабдяване” – 11 бр. ; • 
за сектор “Водоснабдителни и канализационни услуги” – 235 бр.• 

 Увеличението на жалбите в ДКЕВР за 2007 година спрямо 2006 година 
се дължи на постъпилите в секторите “Електроенергетика” и “Водоснабдител-
ни и канализационни услуги”. 
 За сектор “Газоснабдяване” жалбите от 20 бр. за 2006 година са нама-
лели на 11 бр. за 2007 година, като секторът е с най-малък брой жалби от общо 
постъпилите в ДКЕВР за годината.
 За сектор “Топлоенергетика” има най-голям брой (1086) жалби от общо 
постъпилите в комисията.
 Препратените жалби в ДКЕВР по компетентност от Народното събра-
ние, Приемната на Президента на Република България, Министерския съвет, 
министерства, Омбудсмана на Република България, комисии, агенции, асоциа-
ции, области, общини, кметства и други са общо 242 бр.
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Разпределение на жалбите по сектори 

Разпределение на жалбите по показатели
ГСО – грешки в отчитането на средствата за търговско измерване (СТИ) 

и при изготвянето на сметките; П – право на потребителя да бъде присъединен; 
ПД – право на лицензианта да прекъсне присъединяването и доставката 

на потребителя; СТИ – проверка на СТИ

 Запитванията по телефона на потребителя на ДКЕВР за 2007 година са 
над 1350 броя (или средно по 3–5 разговора с потребители дневно). Потребите-
лите са получили консултации или са посъветвани към кой компетентен орган 
да се обърнат. Основната част са запитвания за общите условия на услугите, 
предоставяни от енергийните предприятия и В и К операторите.
 Средномесечният брой постъпващи жалби за 2007 година в ДКЕВР е  
149,6 броя жалби на месец (около 7 жалби/ден).
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Разпределение на жалбите по сектори и по тримесечия
Е - електроенергетика; Т – топлоенергетика; 

ВиК  – водоснабдителни и канализационни услуги

 1. Анализ на постъпилите жалби

 1.1. От информацията по постъпилите жалби за сектор “Елек-
троенергетика” и разпределението им по вид  могат да се направят след-
ните констатации.

Разпределение на жалбите в сектор “Електроенергетика” 
ГСО – грешки в отчитането на средствата за търговско измерване (СТИ) 

и при изготвянето на сметките; П – право на потребителя да бъде присъединен; 
ПД  – право на лицензианта да прекъсне присъединяването

 и доставката на потребителя; СТИ – проверка на СТИ

 От постъпилите общо жалби в ДКЕВР 459 броя от регистрираните 
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жалби са към сектор “Електроенергетика” или  26 % от всички постъпили в 
комисията. Тъй като голяма част от потребителите подават повече от една жал-
ба, реално в сектор “Жалби и работа с потребителите” са обработени над 670 
жалби в електросектора за цялата 2007 година.
 При разглеждането на жалбите по показатели най-голямата група жалби 
са по показател “Грешки в отчитането на средствата за търговско измерване и 
при изготвянето на сметките” –  38 % от всички жалби за сектора.
 Втората по големина група жалби са по показател “Качество” (качест-
во и др.) и са свързани с некачественото снабдяване с електрическа енергия 
– 35 % от общия брой за сектора, като най-често срещаните жалби са свързани 
с прекъсвания на електрическа енергия или доставка на електрическа енергия, 
неотговаряща  на показателите за качество, водещи до материални щети на по-
требителите. 
 Голяма част от извършените проверки в регулираните дружества са 
предизвикани от сигнали по внесените в комисията жалби.
 
 1.2. От информацията по постъпилите жалби за сектор “Топлое-
нергетика” и разпределението им по вид  могат да се направят следните 
констатации.

Разпределение на жалбите в сектор “Топлоенергетика”
ГСО – грешки в отчитането на средствата за търговско измерване (СТИ)

 и при изготвянето на сметките; П – право на потребителя да бъде присъединен; 
ПД  – право на лицензианта да прекъсне присъединяването 
и доставката на потребителя; СТИ  – проверка на СТИ

 Към сектор “Топлоенергетика” са насочени най-много жалби – 1086 
броя или 60 % от всички постъпили жалби в ДКЕВР за 2007 година. 
 Голяма част от жалбите през 2007 година са насочени едновременно 
към ДКЕВР и към:
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 - съответното топлопреносно предприятие;
 - съответното лице по член 139а от ЗЕ, извършващо услугата дялово 
разпределение;
 - Министерството на икономиката и енергетиката.

 Жалбите се отнасят главно до следното:
Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация - съгласно • 

чл. 143, ал. 1 от ЗЕ топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, 
при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални разпределители 
се определяше в процент, не по-малък от 15 на сто и не по-голям от 30 на 
сто от топлинната енергия за отопление на сградата – етажна собственост, по 
предложение на търговеца (фирмата за дялово разпределение) или на топлоп-
реносното предприятие и с решение на Общото събрание на етажната соб-
ственост, като при липса на решение се приемаше минималният процент. То-
плинната енергия, отдадена от сградната инсталация, се разпределяше между 
всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти 
по проект.
 След  последните изменения на ЗЕ (Обн., ДВ, бр. 74 от 2006 г.), то-
плинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за 
дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя вече от 
лицето, извършващо дялово разпределение на топлинната енергия в сградата, 
съгласно методиката в Наредбата за топлоснабдяването.

Наличието на щранг-лира без уред за дялово разпределение, когато ин-• 
сталираната мощност се определя по изчислителен път.

Изравнителните сметки за отоплителен сезон 2006/2007, които се • 
изготвиха по правилата на Наредба № 16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдя-
ването. 
 Към “Топлофикация София” АД (най-голямото топлопреносно друже-
ство) са 7897 броя или 33,8  % от всички постъпили жалби за сектора.
 
 При разглеждането на постъпилите жалби за сектор “Топлоенергетика” 
по показатели е видно, че преобладаващият брой жалби са свързани със смет-
ките за топлинна енергия на битови потребители в сгради - етажна собственост. 
Често те са насочени едновременно срещу топлофикационното дружество и 
срещу съответната фирма за дялово разпределение.
 На второ място по брой жалби е показателят “Качество и др.”. Това 
са жалби, отнасящи се 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; плащане на равни вноски; давностен срок на задълже-
нията и др. 
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 1.3. От информацията по постъпилите жалби за сектор “Газо-
снабдяване” и разпределението им по вид,  могат да се направят следните 
констатации.
 От постъпилите  жалби в ДКЕВР за сектор “Газоснабдяване” са насо-
чени само 11 бр. или под 1 % от общия брой жалби.
 От жалбите 8 бр. попадат в категория “Грешки в сметките и отчитане-
то”( “ГСО”), а останалите се отнасят за отказ от присъединяване на потребите-
ли към газоразпределителната мрежа.
 През 2007 година съвместно с дирекции “Газоснабдяване“ и “Правна” 
бяха извършени извънредни проверки на ГРД “Балкангаз 2000” във връзка с 
постъпили жалби на потребители относно отказ за присъединяване, неосно-
вателно забавяне на присъединяване,  липса  на отговори на  дружеството по 
заявления за присъединяване и жалби на потребители.
 За извършените проверки бяха съставени констативни протоколи и 
бяха дадени задължителни указания със срокове за изпълнение. 

 1.4. От информацията по постъпилите жалби за сектор “Водо-
снабдителни и канализационни услуги” и разпределението им по вид  мо-
гат да се направят следните констатации.

Разпределение на жалбите в сектор 
“Водоснабдителни и канализационни услуги”

ГСО – грешки в отчитането на средствата за търговско измерване (СТИ) 
и при изготвянето на сметките;; П – право на потребителя да бъде присъединен; 

ПД  – право на лицензианта да прекъсне присъединяването 
и доставката на потребителя; СТИ  – проверка на СТИ

 От общо 1795 броя жалби, постъпили в ДКЕВР, 235 бр. са постъпилите 
жалби към сектор “Водоснабдителни и канализационни услуги” или  13 % от 
общия брой жалби.
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 От жалбите за сектор “В и К услуги” най-много жалби са по показател 
“Присъединяване (П)” –  30 % от всички за сектора, по показател “Грешни 
сметки”  – 27 %, за показател “Качество и др.” – 33 %.
 Преобладаващата част от подадените жалби се отнасят до присъединя-
ване към мрежите на В и К операторите, грешки при отчитането на водомерите 
и качеството на услугата - ниско налягане, прекъсвания на водоподаването без 
предварително уведомяване на потребителите и др.

 2. Информация за работата на енергийните дружества с потребите-
лите за 2007 г.
 През 2007 година е изискана отчетна информация за работата на енер-
гийните дружества и В и К операторите с битовите потребители. Изискани са 
справки за броя на постъпилите жалби от битови потребители по отделни по-
казатели и по често срещани проблеми в жалбите, свързани с дейността на 
енергийните дружества по сектори и В и К операторите. 
 
 2.1. Електроразпределителни дружества
 Всички  електроразпределителни дружества са представили данни. 
Най-голям е делът на жалбите – 28,4 %,  във връзка с грешки при отчитането 
на електромерите. В повечето случаи става въпрос за оспорване на количества, 
т.нар. служебно начислена енергия при наличие на констативни протоколи от 
вътрешния енергиен контрол на дружествата.
 Най-малко жалби са във връзка с правото на лицензианта да прекъсне 
доставката.

Постъпили писмени жалби  на битови потребители 
на електрическа енергия за 2007 г.

№
Постъпили жалби 
(вкл. запитвания) 

относно:

Общ брой 
постъпили жалби
(вкл. запитвания)

Брой удовлетво-
рени жалби

(вкл. запитвания)

1 Правото на потребителя да бъде 
присъединен (П) 382 133

2
Правото на лицензианта да пре-
късне присъединяването или 
доставката  (ПД)

356 160

3 Искания за проверка на елек-
тромер (СТИ) 2856 315

4 Грешки при отчитането на елек-
тромерите (ГО) 8078 1725
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5 Грешки при изготвяне на смет-
ките (ГС) 1832 1422

6 Качество и други 13845 8177
7 Общо 28448 21805
Общ брой битови потребители: 4 427 347

 Средният брой жалби за сектора на 1000 потребители  е 6,42.
Напълно или частично удовлетворени от дружествата са 76,6 % от регистри-
раните жалби на потребители. Анализът на справките от дружествата показва, 
че голям е процентът на жалбите, свързани с доставката на известия, срокове 
на отчитане, некачествена енергия и изгорели уреди, изпълнение на общите 
условия и др.

 2.2. Топлофикационни дружества 
 От топлофикационни дружества, които имат битови потребители, всич-
ки са представили отчетна информация за работа с потребителите за 2007 г.

Постъпили писмени жалби на битови потребители
на топлинна енергия за 2007 г.

№ Постъпили жалби
(вкл. запитвания) 

относно:

Общ брой
постъпили жалби
(вкл. запитвания)

Брой удовлетво-
рени жалби

(вкл. запитвания)

1 Начислени суми за топлинна 
енергия 8002 266

2
Технологични разходи на то-
плинна енергия в абонатна 
станция

146 0

3 Топлинна енергия за БГВ 2322 40

4 Топлинна енергия, отдадена от 
сградната инсталация 3993 83

5

Дялово разпределение на то-
плинна енергия между потреби-
телите в сграда-етажна собстве-
ност

1761 44

6 Други 7075 3531
7 Общо 23 299 3964
Общ брой битови потребители: 478 733
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 Средният брой жалби на 1000 потребители е 46,67 %, което е с твърде 
високо значение за топлоенергийния сектор.
 От общия брой постъпили жалби на битови потребители са напълно 
удовлетворени по данни на дружествата едва 17 %. Това очевидно налага необ-
ходимостта топлофикационните дружества да предприемат активно мерки за 
чувствително подобряване на работата с потребителите, а ДКЕВР да провежда 
интензивна политика на контрол.

 2.3. Газоснабдителни дружества
 Броят на жалбите в газоснабдителните дружества по брой на 1000 по-
требители е незначителен – 0,048. Процентът на жалбите, получили отговор, е 
70,7 %.
 Повечето от жалбите в сектора се отнасят до забавено присъединяване 
към газоразпределителните мрежи в населените места.
 Не е малък броят на жалбите за ниско качество (понижено налягане) на 
газа и срещу теоретичното преизчисляване на количеството потребен газ (ко-
рекция по температура). Причината е в това, че газоснабдителните дружества 
продължават да монтират разходомери без автоматични коректори.

Постъпили писмени жалби на битови потребители 
на природен газ за 2007 г.

№
Постъпили жалби 
(вкл. запитвания) 

относно:

Общ брой 
постъпили жалби 
(вкл. запитвания)

Брой  удовлетво-
рени жалби 

(вкл. запитвания)

1 Правото на потребителя да бъде 
присъединен (П) 15 9

2
Правото на лицензианта да пре-
късне присъединяването или 
доставката (ПД)

8 5

3 Искания за проверка на разходо-
мер (СТИ) 14 13

4 Грешки при отчитането на раз-
ходомерите (ГО) 12 3

5 Грешки при изготвяне на смет-
ките (ГС) 1 1

6 Други 71 49
7 Общо 132 92
Общ брой битови потребители: 25 602
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 2.4. В и К дружества - оператори
 Броят на жалбите във В и К дружествата по брой на 1000 потребители 
е 0,325.

Постъпили писмени жалби на битови потребители 
на водоснабдителни и канализационни услуги за 2007 г.

№
Постъпили жалби 
(вкл. запитвания) 

относно:

Общ брой 
постъпили жалби 
(вкл. запитвания)

Брой  удовлетво-
рени жалби 

(вкл. запитвания)

1 Правото на потребителя да бъде 
присъединен (П) 194 186

2
Правото на лицензианта да пре-
късне присъединяването или 
доставката (ПД)

66 35

3 Искания за проверка на водо-
мер (СТИ) 177 127

4 Грешки при отчитане на водо-
мерите (ГО) 126 102

5 Грешки при изготвяне на смет-
ките (ГС) 101 93

6 Качество и др. 1023 466
7 Общо 1386 1131
Общ брой битови потребители: 4 273 988

 По-голямата част от жалбите се отнасят до лошо качество на услугата 
водоснабдяване и правото на потребителя да бъде присъединен. Необходимо е 
да се засили контролната дейност на комисията в посока планиране, изпълне-
ние на бизнес плановете и спазване на обявените срокове за изпълнение.

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 1. Човешки ресурси
 През изтеклата 2007 година ДКЕВР работи реално със средно заети 
годишни бройки 128, в това число 1 председател, 2 зам.-председатели и 10 чле-
нове на ДКЕВР, 109 държавни служители и 6 служители по трудово правоот-
ношение.
 В комисията работят  висококвалифицирани кадри, като 95 % са с ви-
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сше образование – инженери, икономисти, юристи и други.
 Изминалата 2007 година беше изключително натоварена във всички 
сектори на ДКЕВР. Професионализмът и отговорността на основната част 
от персонала не допусна възможността да бъдат провалени задачи, въпре-
ки голямото текучество в комисията. През отчетната 2007 година напуснаха 
23-ма  изявени специалисти с ръководни и експертни функции. Изгражда-
нето на добри специалисти за комисията е важен фактор, но следва и да се 
успее да бъдат задържани. Основната причина за текучеството е ниското 
възнаграждение на служителите при това натоварване и в сравнение с част-
ния сектор.
 За попълване персонала в териториалните звена към Главна дирекция 
“Водоснабдителни и канализационни услуги”, както и на дирекции “Правна”, 
“Икономически анализи и работа с потребителите” и “Административно, фи-
нансово и информационно обслужване и международно сътрудничество” бяха 
проведени 18 конкурса за назначаване на експерти и ръководни кадри, при 
спазване на  Наредбата за провеждане на конкурсната процедура по назначава-
не на държавни служители.
 В съответствие с Наредбата за атестиране на персонала в държавната 
администрация през отчетната 2007 година беше проведено редовното атестира-
не на служителите от администрацията, след което се премина от изготвяне на 
лични планове на служителите до годишното им оценяване към 30.11.2007 г. 
 В рамките на проект по Програма ФАР BG 0203.07 “Укрепване на ка-
пацитета за управление на човешките ресурси в българската държавна адми-
нистрация” през октомври 2007 година стартира внедряването в комисията на 
Единната информационна система за управление на човешките ресурси. Пър-
вият етап от внедряването беше успешно приключен на 20.12.2007 г.  

 2. Обучение на кадрите и участие в семинари
 В тясно сътрудничество с Института по публична администрация и ев-
ропейска интеграция (ИПАЕИ) 30 от служителите преминаха през различни 
форми на обучение и квалификация, организирани от ИПАЕИ. Някои от пред-
видените курсове не бяха осъществени поради възникнали там проблеми. 
 В изпълнение на стратегията за обучение на служителите в админи-
страцията и сключения договор на МДААР с фирма “Немечек” за сертифици-
ране на базовите компютърни умения, бяха връчени сертификати за компютър-
ни умения на 10 служители от комисията.
 Значителен брой семинари и курсове бяха проведени и по международ-
ни проекти. Обучението беше проведено при участието на чужди консултанти 
и с подчертано голям интерес от страна на заинтересованите служители на 
комисията.
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 В периода 22–25 ноември в ПОК “Енерго” – Пампорово, се проведе 
годишният специализиран семинар на комисията с основна тема “Свободен 
пазар и защита на потребителите”. Бяха обсъдени  възможностите за инвес-
тиционна дейност във В и К сектора през 2008 година и проблемите при при-
лагането на чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ относно осигуряване потреблението на 
крайните снабдители.
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  3. Здравословни и безопасни условия на труд
 В съответствие със сключения  договор със Службата по трудова меди-
цина и на основание Наредба № 3/1987 г. и Наредба № 7/15.08.2005 г. за мини-
малните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд при работа с видео дисплеи, през периода януари – декември 2007 година 
бяха проведени  различни профилактични прегледи на служителите и члено-
вете на комисията (скринингово изследване на тироидни хормони, гинеколог, 
ехограф на простата, офталмологичен статус). 

 4. Достъп до обществена информация
 През 2007 година в ДКЕВР са постъпили 14 заявления за достъп до об-
ществена информация. На всички заявления е отговорено в нормативно указа-
ния срок.
 
 5. Медийна политика
 През 2007 година ръководството и експертите на ДКЕВР положиха 
големи усилия за утвърждаването и поддържането на единна информационна 
политика. Работата на комисията с обществеността, медиите, другите държав-
ни институции и неправителствени организации в страната имаше за основна 
цел да утвърди позитивните нагласи на целевите публики, свързана със спе-
цифичните дейности и решения  в регулираните сектори. В синхрон с добрата 
практика и постигнатите положителни резултати в работата с медиите през из-
теклата година, ДКЕВР беше подпомагана от консултантска агенция. По този 
начин бяха планирани и осъществени редица мероприятия за увеличаване ин-
формираността на потребителите и разширяване на работата с представители 
на техните организации. Като резултат, значително се подобри ситуирането на 
ДКЕВР в общественото пространство. В редица ключови ситуации медиите 
представяха образа на комисията еднозначно като балансьор между интересите 
на регулируемите компании и техните потребители. 
 През изтеклата година драстично се промени работата с обществените 
организации, синдикатите и бизнеса. С техни представители към ДКЕВР беше 
формиран Консултативен съвет. Провеждаха се регулярни срещи, на които чле-
новете на съвета се запознаваха предварително с проектите на решения на ко-
мисията по важни въпроси, свързани с промяна на цените в отделите сектори и 
приемането на основни указания и методики, отнасящи се до бъдещото разви-
тие на отделните сектори. Редовно се провеждаха срещи с представители на ме-
диите и неправителствения сектор. Журналистите бяха допускани на откритите 
заседания, като след тяхното провеждане им бе предоставяна възможност за 
преки контакти с членовете на комисията и с представителите на дружествата.



Бюлетин 2/2007 55

 
 През изминалата година се планираха и проведоха мероприятия за по-
вишаване имиджа на комисията. С тази цел се приеха Вътрешни правила за 
публикуване на информация в електронната страница. Проектите на решения 
на ДКЕВР, отнасящи се до широк кръг потребители в двата сектора – енергети-
ка и водоснабдителни и канализационни услуги, бяха подложени на обществе-
ни обсъждания. Като правило те преминаха при повишен интерес и с широко 
присъствие на заинтересовани лица, неправителствени организации, граждани 
и медии. 
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 6. Информационно обслужване
 През отчетната 2007 година се извърши разширение и модернизиране 
на сървърната инфраструктура на ДКЕВР. Изгради се  нова сървърна зала, както 
и необходимите за нея активни и пасивни компоненти. 
 При спазване на Наредбата за малки обществени поръчки през година-
та бяха проведени два открити конкурса за доставка на компютърна техника и 
софтуер на обща стойност около 160 хил. лв.
 Ежедневно се извършваше актуализация и обновяване на официалната 
интернет страница на ДКЕВР, поддържане и актуализиране на правно-инфор-
мационните системи, периодично бе извършвана настройка, хардуерен и софту-
ерен “ъпгрейд” на сървърните машини, персоналните компютри и приложения-
та, регулярно архивиране на критични данни, поддръжка на активното мрежово 
оборудване на ДКЕВР – конфигуриране, наблюдение, контрол и др., поддръж-
ка на UPS-и. Извършваше се поддържане на рутирането, защитната стена на 
ДКЕВР и “демилитаризираната зона”.
 Осигурява се поддържане на персонален мрежов акаунт и електронна 
поща на всеки служител.
 Въведена е  новата електронна разплащателна система с помощта на 
картови четци за нуждите на отдел “Финансово-стопанска дейност”, както и 
настройка на работната среда на специалиста по човешки ресурси за работа с 
новата Единна система за работа с човешки ресурси в държавната администра-
ция.
 

ІХ. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 
 1. Членство в Европейския съюз
 През изминалата  2007 година Държавната комисия за енергийно и во-
дно регулиране работи активно по възложените є задачи, свързани с  членство-
то є в Европейския съюз.
 
 Най-общо изпълнените задачи могат да се обособят в следните гру-
пи:

Редовно участие на заседанията на Работна група 14 “Енергетика” към • 
Съвета за координация и мониторинг. Перманентно представяне на информа-
ция, касаеща различни аспекти от дейността на ДКЕВР. 

Изпълнение на всички задачи, заложени в Плана за действие за 2007 • 
година, които пряко произтичат от препоръки и/или ангажименти към Европей-
ската комисия.

Изпълнение на изисквания на Директива 2003/55/ЕО: • 
 – Изменения и допълнения в Правилата за условията за достъп до елек-
тропреносната и електроразпределителните мрежи.
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 – Изменения и допълнения в Правилата за търговия с електрическа 
енергия.
 – Изменения и допълнения в Правилата за управление на електроенер-
гийната система.
 – Изменения и допълнения в Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия.
 – Изменения и допълнения в Правилата за управление на електрора-
зпределителните мрежи.
 – Изменения и допълнения в Правилата за достъп до газопреносната и/
или газоразпределителните мрежи.
 – Изменения и допълнения в Правилата за търговия с природен газ.
 – Технически правила на газопреносната и  газоразпределителните 
мрежи.

 Предстои да се извърши:
 – Одобряване на програмата на електроенергийния системен оператор 
за съответствие с изискванията на директива 2003/54/ЕО като част от лицензи-
ята за управление на електроенергийната система.
 – Одобряване на програмата на електроразпределителните предприятия 
за съответствие с изискванията на директива 2003/54/ЕО като част от лицензи-
ята за разпределение на електрическа енергия.
 – Одобряване на програмата на комбинирания оператор на газопренос-
ната система за съответствие с изискванията на директива 2003/54/ЕО като част 
от лицензията за пренос на природен газ.

 2. Членство в международни организации
 
 2.1. Съвет на европейските енергийни регулатори и 
Европейската  регулаторна група за електричество и газ 
 ДКЕВР беше приета за  пълноправен член на Съвета на европейските 
енергийни регулатори (CEER) и на Европейската регулаторна група за електри-
чество и газ (ERGEG) и като такава взе редовно участие в периодичните срещи 
на двете групи в Брюксел.
 Понастоящем в CEER членуват 29 енергийни регулатори от Европей-
ския съюз и Европейската икономическа зона. Предстои включването на пред-
ставители от комисията в експертни групи, като фокусът на дейността е създа-
ване на механизми за насърчаване  развитието на ефективни и конкурентоспо-
собни вътрешни пазари за електричество и газ в Европа. 
 Беше изпратено становище до Председателя на CEER – сър Джон Мог, 
относно участието на България в регионалните инициативи на Европейския съюз 
и по-конкретно присъединяването є към осми регион.
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 2.2. Енергийна общност на страните от Югоизточна Европа 
 Водеща тема беше създаването на Група за въвеждане на координирани 
търгове за трансгранична мощност с участие на комисията. ДКЕВР осъществя-
ва непрекъснат контакт със Секретариата на енергийната общност във Виена. 
При наличие на необходимите средства от полза ще е присъствието на наши 
представители на срещите на работните групи, което е практика за повечето 
членуващи регулатори. 

 2.3. Регионална асоциация на енергийните регулаторни органи от 
Централна и Източна Европа и Евразия 
 Членове и експерти на ДКЕВР участваха в работни срещи на комите-
тите и работните групи и в присъствени и електронни курсове за обучение към 
Регионалната асоциация на енергийните регулаторни органи (ERRA). 

 3. Двустранно сътрудничество, други участия
 През годината бяха осъществени работни срещи с Агенцията по енер-
гетика и енергийния регулаторен орган на Австрия (E-Control) и регулатора на 
Чехия. 
 Министърът на икономиката на Словашката република г-н Любомир 
Яхнятек се срещна с представители на комисията. Директивите на ЕС, органи-
зацията на електроенергийните пазари, мрежовата инфраструктура, екологич-
ната политика и енергията от ВЕИ бяха основните обсъждани теми.
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 ДКЕВР взе активно участие в създадената със заповед на министър-
председателя на Република България  работна група. Във  връзка с изпълнение 
на част от нейните цели и задачи, предвиждащи посещения на енергийни борси, 
регулатори и клирингови институции в рамките на  Европейския съюз,  делега-
ция от ДКЕВР, “Булгаргаз” ЕАД и “НЕК” ЕАД, ръководена от Председателя на 
ДКЕВР, осъществи  срещи с Председателя  на електроенергийната борса OMEL 
в Мадрид и с Председателя на Испанския регулаторен орган – National Energy 
Commission (CNE).

 Беше посетена и  енергийната борса OMIP в Лисабон, за което бе  пред-
ставен подробен доклад за обсъждане в работната група.
 В изпълнение на същата заповед през ноември членове и експерти от 
ДКЕВР посетиха  също така Европейската енергийна борса ЕЕX в Лайпциг, 
енергийната борса OTE в Прага и скандинавската енергийна борса Nord Pool 
с цел проучване на структурата, търговската платформа и продуктите на тези 
борси и разработване на предложение за национална енергийна борса. 
 Предварително бяха анализирани предложението и разработките по те-
мата на екипа на туининг проекта BG03/IB-EY-02 по Националната програма 
Фар 2003 “Укрепване на българския енергиен регулатор” на  ДКЕВР и Нацио-
налната комисия по енергетика на Кралство Испания, с която също беше прове-
дена среща.
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 4. Проекти
 Продължи работата по финансирания от Световната банка проект за 
“Правна и регулаторна реформа в инфраструктурата” със създаването на ра-
ботна група от заинтересованите лица, като бяха проведени няколко работни 
срещи и два семинара, съвместно с консултанта “Пиърс Атууд”, състояли 
се  в сградата на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. 
Семинарите бяха проведени  съгласно условията на договора със Световна 
банка и в изпълнение на Работния план от декември 2006 година, одобрен от 
ДКЕВР. 

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране кандидатства и 
получи субсидия от програма ESMAP на Световната банка в подкрепа на енер-
гийния сектор. Получената субсидия е в размер на 165 000 долара и е отпусната 
за осигуряване на консултантска помощ за усъвършенстване на регулаторната 
рамка за възобновяемите източници на електроенергия.

Х. ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 Със Закона за държавния бюджет за 2007 година е приет годишният бю-
джет на комисията в размер на 5660 хил. лв. приходи и 3481 хил. лв. разходи. 
За извършване на финансов анализ и подпомагане вземането на управленски 
решения се съпоставят планови и отчетни данни за приходите и разходите за 
2007 година спрямо 2006 г.

Показатели
2006 г. 2007 г.

план отчет план отчет
Приходи – общо, в т.ч.: 5 107 000 7 716 231 5 660 000 8 788 941
- държавни такси 5 065 215 7 638 134 5 617 770 8 680 009
Разходи – общо, в т.ч.: 3 485 609 3 249 053 3 484 629 3 402 100
- текуща издръжка 3 054 609 2 865 362 3 155 973 3 132 523
- капиталови разходи 431 000 383 691 328 656 269 577
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Планови и отчетни данни за приходите и разходите
 
 Осъществявайки своята регулаторна дейност в изпълнение на ЗЕ и 
ЗРВКУ, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране събра приходи 
от държавни такси в размер на 8680 хил. лв., което е с 5 % над заложения план. 
 Разпределението на приходите е, както следва:

приходи в сектор “Енергетика” – 6503 хил. лв.;• 
приходи в сектор “Водоснабдителни и канализационни услуги” – 2177 • 

хил. лв.;
други приходи (глоби, наказателни лихви и др.) – 108  хил. лв.• 

Разпределение на приходите по сектори
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 При план за 2007 година от 3484,6 хил. лв. са изразходвани 3402,1 хил. 
лв. Размерът на извършените разходи, отнесен към събраните приходи през го-
дината, представлява 38,7 % от събраните приходи.
 
 Преизпълнението на приходната част на бюджета на ДКЕВР за 2007 
година се дължи на следните фактори:

внесени първоначални такси за значителен брой издадени през годината • 
нови лицензии за търговия с ел. енергия; 

платени просрочени държавни такси от минал период;• 
платени такси за разглеждане на заявления за утвърждаване на цени и др.;• 
постъпили суми по банковата сметка на ДКЕВР от Агенцията за дър-• 

жавни вземания, представляващи извършени действия по принудително изпъл-
нение срещу 13 дружества – длъжници от газовия сектор.

 През отчетния период просрочените задължения на дружества и В и К 
оператори към ДКЕВР са в размер на 971 хил. лв. 
 Тези задължения се разпределят по сектори, както следва:

газоснабдяване – 491 хил. лв.;• 
водоснабдителни и канализационни услуги – 238 хил. лв.;• 
топлоенергетика – 191 хил. лв.;• 
електроенергетика – 51 хил. лв.• 

Разпределение на просрочените задължения по сектори

 През 2007 година след закупуване на нова компютърна техника и извър-
шена инвентаризация на активите в ДКЕВР, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за 
счетоводството се бракуваха технически неизправни и морално остарели ком-
пютърни конфигурации и принтери. С решение на ДКЕВР бяха удовлетворени 
исканията и безвъзмездно се предоставиха общо 16 компютърни конфигурации 
и 1 принтер на училища и детски градини в с. Мъдрево, община Кубрат, община 
Мизия,  с. Баня, общ. Панагюрище.
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 В рамките на бюджетната 2007 година се извърши външен одит от Смет-
ната палата със задача: одит и заверка на годишния финансов отчет на ДКЕВР 
за 2006 година. Одитният екип изрази мнение, че отчетът за изпълнението на 
бюджета и приложенията към него не съдържат грешки и нередности и дават 
вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и редовност-
та на включената в тях финансова и нефинансова информация. 
 От 30.07.2007 г. бе открит и одит на дейността по енергийно регулиране 
на ДКЕВР за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2006 г., който продължава и през 
2008 година.

 През 2007 година с цел разширяване работната площ в сградата на 
ДКЕВР и осигуряване на допълнителни складови помещения, се изготви про-
ектна документация за преустройство на терасата на седми етаж. Извършиха се 
съгласувателни процедури с Министерство на културата, Националния инсти-
тут за паметниците на културата и Столична община – ДАГ, както и с “Топлофи-
кация – София”, “Софийска вода”, Столична община – район “Оборище”. При 
спазване на Закона за обществените поръчки се проведе договаряне с покани за 
избор на изпълнител за извършване на основния ремонт, който стартира през 
ноември 2007 година.

ХІ. ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 През 2007 година в ДКЕВР са актуализирани вътрешните правила за 
функциониране на система за финансово управление и контрол (СФУК) на ос-
нование чл. 13, ал. 4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния 
сектор. Системата е ориентирана принципно към стандартите, заложени в ука-
занията на Министерството на финансите – Дирекция “Вътрешен контрол”.
 
 Разработени са:

Указания за осъществяване на предварителен контрол.• 
Методически насоки по елементите на финансовото управление и кон-• 

трол.
Указания за осъществяване на управленската отговорност в организаци-• 

ите от публичния сектор.

 Въведени са следните контролни дейности – одитни пътеки:
Одитна пътека за извършване на безкасови разплащания чрез електрон-• 

ната система „СЕБРА”.
Одитна пътека по отчитането на командировките в страната и чужбина.• 
Одитна пътека по отчитането на служебните аванси и авансови отчети.• 
Одитна пътека по отчитането на горивото на транспортните средства.• 
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 Също така е изменена и допълнена Одитна пътека за реда и възлагане 
на обществени поръчки по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени 
поръчки.
 
 Подробно  са описани видовете рискове, на които е изложена комисията:

външни рискове;• 
финансови рискове;• 
рискове на дейността;• 
човешки ресурси.• 

 Всички тези контролни дейности регламентират  процесите,  подробно 
разписани като процедури, свързани с осъществяване на предварителния кон-
трол и целящи намаляване на риска. Те са  предназначени да дадат разумна 
увереност, че целите на комисията ще бъдат постигнати. Те са задължителни за 
всички звена в структурата на комисията.
 Цел на вътрешните правила е да покаже ангажимента на ръководство-
то да прилага принципите на прозрачност при вземане на решения, свързани с 
осигуряването на гаранции за законосъобразно, икономично, ефективно и ефи-
касно изразходване на средствата по бюджета на ДКЕВР.
 
 Въз основа на утвърдения от председателя на ДКЕВР годишен план за 
одитните ангажименти през 2007 година са извършени следните проверки:

Проверка на придобиването, съхраняването, инвентаризирането и сче-• 
товодното отчитане на материалните запаси и дълготрайните материални акти-
ви в ДКЕВР.

Проверка относно създадената организация при определянето, разход-• 
ването и отчитането на средствата за гориво на служебните автомобили в коми-
сията.

Проверка за извършените разходи за командировки в чужбина и тяхното • 
законосъобразно отчитане.

Анализ на процеса на отпускане на служебни аванси и своевременното • 
им отчитане.

Извършване на материална проверка на касовата наличност в комисията • 
и документална проверка на движението на паричните средства в касата.

Репрезентативна материална проверка на наличностите от материални • 
запаси в склад “Канцеларски материали и консумативи”.
 Годишният план за одитните ангажименти е изпълнен на 100 %.

 При извършените проверки не са установени нарушения на финансова-
та и бюджетната дисциплина. Спазена е законосъобразността при отчитането на 
извършените разходи на бюджетни средства. Не са установени различия между 
търсените и намерените  наличности на паричните средства и материални запа-
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си при проверките на материално отговорните лица.
 Изградените системи за финансово управление и контрол са осигурили 
икономично и ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на бюджет-
ните средства в ДКЕВР.

XIІ. ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

 Основните задачи и приоритети, които стоят пред Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране през 2008 година и в перспектива, са следните.
 
 1. Развитие на енергийния пазар и дерегулация на търговията с 
електроенергия чрез: 

създаване на реална конкуренция в енергийния пазар;• 
изпълнение на Директива 2003/54 на Европейския съюз за правилата на • 

енергийния пазар;
създаване на електроенергийна борса;• 
усъвършенстване на пазарния модел.• 

 2. Стимулиране въвеждането на възобновяеми източници на 
енергия в енергийния баланс на страната и опазване на околната среда 
(2008–2010):

ценово поощряване от ДКЕВР на изграждането и експлоатацията на • 
обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;

опазване на околната среда чрез намаление на вредните емисии.• 

 3. Прилагане и доразвиване на механизмите за регулаторен одит 
върху дейността на дружествата, който включва мониторинг и наблюдение 
върху спазването от дружествата на правилата на регулаторна отчетност, в 
т.ч. 

установяване  на счетоводната политика на дружеството, вкл. и прави-• 
лата за водене на отделна счетоводна отчетност по видове дейности проверка 
на съвместимостта и достоверността на представената годишна отчетна инфор-
мация вкл. и набирането на допълнителна финансова информация за отделни 
ценообразуващи елементи.
 Осъществяването на регулаторен одит във всички регулирани сектори 
ще създаде сигурност и доверие в потребителите, че са поставени в равноправ-
ни и прозрачни условия при ценообразуването на стоките и услугите. 

 4. Продължаване на процеса на приватизация в енергетиката 
(2007–2009):

стратегическата цел е оттеглянето на държавата от енергийния сектор;• 



ДКЕВР66

очакваният резултат ще се изрази в допълнителни средства за инвести-• 
ции в отрасъла;

визията на ДКЕВР е свързана с изготвянето на регулаторната рамка за • 
работа на дружествата;

очакваният резултат ще бъде изпълнение на приоритета съгласно изис-• 
кванията на Директивите на ЕС.

 5. Подготовка за въвеждане на метода за ценово регулиране “горна 
граница на цените” за следващия регулаторен период (2009–2013) във В и 
К сектора.

 Политиката на пълна прозрачност и основните приоритети в дейността 
на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, включително и чрез 
дейността на Консултативния съвет към нея, са тясно свързани с нейната ре-
гулаторна функция в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и 
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
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РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
на цените на природния газ,
считано от 1 януари 2008 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-098 от 20 декември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 20.12.2007 г., като разгледа преписка № ПЦ-106/2007 г., 
образувана по заявление с вх. № Е-15-20-37/10.12.2007 г. на обществе-
ния доставчик “Булгаргаз” ЕАД, доклади с вх. № Е-ДК-472/13.12.2007 г. 
и № Е-ДК-492/20.12.2007 г., както и събраните данни на проведено на 
19.12.2007 г. открито заседание за разглеждане на подаденото заявление, ус-
танови следното.

 Със заявление с вх. № Е-15-20-37/10.12.2007 г. общественият достав-
чик “Булгаргаз” ЕАД е поискал от Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране да му бъде утвърдена цена за І тримесечие на 2008 г. за продажба 
на природен газ от обществения доставчик на потребители, присъединени към 
газопреносната мрежа, в размер на 416,89 лв./1000 м3 без ДДС.
 Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за енергетиката цените на природния 
газ, предоставен от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от 
ДКЕВР при установяване от нея на наличието на конкуренция, която създава 
предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни условия за съот-
ветната дейност в енергетиката. Комисията счита, че на пазара на природен газ 
не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, по-
ради което следва да регулира цената, по която общественият доставчик прода-
ва природен газ на потребителите, присъединени към газопреносната мрежа, 
съответно да се произнесе по горепосоченото заявление.
 С писмо с изх. № Е-15-20-33/07.11.2007 г. ДКЕВР е изискала от “Булгар-
газ” ЕАД информация относно развитието на газовия пазар. 
 С писмо с вх. № Е-15-20-35/03.12.2007 г. дружеството дава отговор, отчи-
тайки заявките на клиентите, че очакваният ръст в потреблението на природен газ 
за 2008 г. е 4,8 %, като ръстът в очакваното потребление на газоразпределителните 
дружества е 22,6 %, отчитайки динамиката на основните фактори, които формират 
равнището на цената на природния газ, а именно цените на алтернативните на при-
родния газ горива на международните пазари, и курса на лева към щатския долар, 
чието равнище към м. януари 2007 г. се изменя, както следва:
 – на мазут с 1 % сяра – увеличение с 280,47 $/т или със 122,33 %;
 – на мазут с 3,5 % сяра – увеличение с 263,14 $/т или със 115,23 %;
 – на газьол – увеличение с 369,79 $/т или със 76,61 %;
 – на курса на лева към щатския долар – намаление с около 0,16 лв./$ или 
с около 10 %.
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 Във основа на тези изменения дружеството предвижда цена на природ-
ния газ за І тримесечие на 2008 г. да е около 430,19 лв./1000 м3. За останалите 
тримесечия на 2008 г. прогнозата на “Булгаргаз” ЕАД е за цени от около 450 
лв./1000 м3 при понижаване на цените на алтернативните горива на междуна-
родните пазари през 2008 г. до нивата им от ІІ и ІІІ тримесечие на 2007 г. и за-
пазване курса на лева към щатския долар в рамките на 1,35 лв./$.
 Към подаденото заявление дружеството е приложило: справка за цени 
и количества на природния газ, заявени за вътрешния пазар за І тримесечие, 
справка за цените на алтернативните горива, справка за осреднения валутен 
курс, справка за заявените и реализирани количества природен газ, справка за 
получените количества природен газ по направления за периода 01.09.2007 г. 
- 30.11.2007 г., справка за измерените количества природен газ по дейността 
пренос по месеци за периода 01.09.2007 г. - 30.11.2007 г. и прогнозни данни за 
декември 2007 г., справка за количествата и приходите от продажба на природен 
газ за периода 01.09.2007 г. - 30.11.2007 г. и прогнозни данни за декември 2007 
г., справка за капиталовата структура към 30.11.2007 г., справка за окрупнени 
данни за периода 01.09.2007 г. - 30.11.2007 г. и прогнозни данни за декември 
2007 г. по договора за транзит на природен газ.
 С писмо с изх. № Е-15-20-38/10.12.2007 г.  ДКЕВР е изискала от “Бул-
гаргаз” ЕАД информация относно общото заявено количество от потребителите 
на дружеството за І тримесечие на 2008 г., както и каква част от него се пред-
вижда да бъде осигурена чрез добиване на природен газ от ПГХ Чирен. 
 С писмо с вх. № Е-15-20-38/11.12.2007 г. дружеството дава отговор, че 
заявените от потребителите количества природен газ са 1 118 295 хил. м3, като 
от ПГХ Чирен е предвиден добив на 220 000 хил. м3 природен газ.
 
 След извършен преглед на представените данни по заявление с вх. 
№ Е-15-20-37/10.12.2007 г. комисията установи, че дружеството е образувало 
цената при продажба на природен газ от обществения доставчик и цената на 
входа на газопреносната мрежа за І тримесечие на 2008 г., като е взело предвид 
елементите, формиращи цената на природния газ на входа на газопреносната 
мрежа, които са се изменили за І тримесечие на 2008 г. спрямо ІV тримесечие 
на 2007 г., както следва:
 1. Котировките на алтернативните горива за последните три месеца се 
променят, както следва:
 – цените на мазут със съдържание на сяра 1 % се повишават с 22,08 %;
 – цените на мазут със съдържание на сяра 3,5 % се повишават с 24,23 %;
 – цените на газьола със съдържание на сяра 0,2 % се повишават с 20,42 %.
 В договорите за доставка на природен газ до българската граница це-
нообразуващ елемент на газа са средноаритметичните стойности на месечните 
котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца, които са се 
изменили, както следва:
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 – за мазут със съдържание на сяра 1 % се повишават с 22,80 %;
 – за мазут със съдържание на сяра 3,.5 % се повишават с 22,27 %;
 – за газьола със съдържание на сяра 0,2 % се повишават с 16,98 %.
 2. Цените на природния газ по договорите за внос и местен добив се 
повишават, както следва:
 – с 20,19 % по договора с “ОВЕРГАЗ ИНК.” АД;
 – с 20,91 % по договора с WINTERSHALL ERDGAS HANDELSHAUS 
ZUG AG;
 – с 36,26 % по договор № 2, сключен между “ОВЕРГАЗ ИНК.” АД и 
“Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ за Република България – чл. 2.3;
 – с 20,71 % по договора с ООО “ГАЗЭКСПОРТ” за потребителите от 
югозападна България.
 3. Количествата, заявени от “Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ 
по съответните договори за внос и местен добив, са съответно 1 028 055 хил. м3 и 
се увеличават общо с 208 552 хил. м3 (25,45 %) в сравнение с предходното триме-
сечие, по контрагенти, както следва:
 – увеличават се с 84 960 хил. м3, т.е. с 39,33 % по договора с “ОВЕРГАЗ 
ИНК.” АД;
 – остават непроменени по договора с WINTERSHALL ERDGAS 
HANDELSHAUS ZUG AG;
 – остават непроменени по договор № 2, сключен между “ОВЕРГАЗ 
ИНК.” АД и “Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ за Република Бълга-
рия – чл.2.3;
 – по договора с “Мелроуз Рисорсиз” (“Петреко САРЛ”) дружеството не 
предвижда доставка на природен газ;
 – увеличават се с 3 592 хил. м3, т.е. 24,77 % по договора с ООО “Газэкс-
порт” за потребителите от югозападна България.
 От представените справки се установи, че “Булгаргаз” ЕАД са доби-
ли от подземно газово хранилище Чирен количество природен газ в размер на 
28 883,89 хил. м3 за периода 10-12.2007 г.
 4. Валутният курс на лева към щатския долар за период от 30 дни, 
предхождащ внасянето на предложението, отчита намаляване от 1,43938 лв. на 
1,32913 лв. за един щатски долар, т.е. със 7,66 %.
 
 Потреблението по тримесечия за предходните четири години е, както 
следва:

Година І тримесечие,
хил. м3

ІІ тримесечие,
хил. м3

ІІІ тримесечие,
хил. м3

ІV тримесечие,
хил. м3

2004 г. 1 038 636 615 957 421 739 759 667
2005 г. 988 853 655 510 587 621 826 202
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2006 г. 1 138 717 662 561 610 178 907 749
2007 г. 1 042 652 713 228 636 811 819 503
Средно 1 052 215 661 814 564 087 828 280

 При анализа на потреблението комисията констатира, че средното ко-
личество за разглеждания първи период е 1 052 215 хил. м3. Заявеното от дру-
жеството количество за І тримесечие на 2008 г. е 1 118 295 хил. м3, което е с 
6,28 % повече от средното количество за предходните години.
 Комисията счита, че рязкото покачване с 25,6 % на цената на природния 
газ за І тримесечие на 2008 г. не отразява действителното оскъпяване, което 
е с 20%. Удовлетворяването на предложението на „Булгаргаз” ЕАД би довело до 
значително увеличаване на разходите на енергийните и производствените дру-
жества, използващи природен газ, а така също и на битовите потребители. Това, 
от една страна, ще доведе до деформация на цените и, от друга, ще предизвика 
необоснованост на приходите на енергийните предприятия, чиито цени остават 
непроменени, а паралелно с това ще породи социално напрежение. 
 Основен принцип, за чието спазване ДКЕВР трябва да следи служебно 
при изпълнение на правомощията си за ценово регулиране, е осигуряването 
на баланс между интересите на енергийните предприятия и на потребителите, 
както и между отделните категории енергийни предприятия (чл. 23, ал. 1, т. 2 
и 3 във връзка с чл. 31 от ЗЕ). Спазването на този принцип налага прогнозира-
ното от “Булгаргаз” ЕАД поетапно увеличение на цената на природния газ за 
2008 г. да бъде разпределено равномерно за първите две тримесечия с 9,87 %. 
Следователно за І тримесечие на 2008 г. цената на природния газ следва да 
бъде увеличена с 32,80 лв./1000 м3 (без ДДС) спрямо предходното тримесе-
чие, или от 332,30 лв./1000 м3 на 365,10 лв./1000 м3.
 Прогнозната цена за ІІ тримесечие на 2008 г. е в размер на 401,14 
лв./1000 м3 (без ДДС). В цената е включена и цената за пренос по газопренос-
ната мрежа, която е в размер на 19,73 лв./1000 м3 (без ДДС).
 Посоченото ниво на цените за ІІ тримесечие може да бъде преразгледа-
но от ДКЕВР в случай на съществено изменение на цените на алтернативните 
на природния газ горива и курса на долара спрямо лева.
 Горепосочените цени за І и ІІ тримесечия са определени, като е отче-
тено и направеното възражение от заявителя с вх. № Е-15-20-40/19.12.2007 г. 
на проведеното открито заседание на комисията за разглеждане на преписката. 
Взет е предвид и фактът, че подлежащите на утвърждаване цени не следва да 
водят до влошаване на финансовата стабилност на обществения доставчик за 
разгледаните по-горе периоди. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 21 от Наредбата за регулиране на цените 
на природния газ в съответствие с промяната на цената на входа на газопренос-
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ната мрежа, комисията следва да измени и цените при продажба на природен 
газ от крайните снабдители.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6 и чл. 30, ал. 1, т. 
5а и 6а и ал. 4 от Закона за енергетиката и чл. 21 от Наредбата за регулира-
не на цените на природния газ,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Утвърждава, считано от 01.01.2008 г.,

 1. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения 
доставчик на крайните снабдители и на потребителите, присъединени към 
газопреносната мрежа в размер на 

365,10 лв./1000 м3 (без ДДС).

 2. Пределна цена на природния газ при продажба от обществения 
доставчик на потребители, присъединени към мрежи ниско налягане, соб-
ственост на “Булгаргаз” ЕАД, в размер на 

372,82 лв./1000 м3 (без ДДС).

 3. Пределни цени за продажба на природен газ от крайните снабди-
тели:

№ Краен снабдител

Пределна продажна цена
от крайния снабдител,
лв./1000 м3, без ДДС
П ОА и Т Б

1

“Черноморска технологична компания” АД,
гр. Добрич 546,26 581,40

до 20 000 м3 490,16
до 200 000 м3 457,89
до 1 000 000 м3 449,35
над 1 000 000 м3 423,49

2

“Черноморска технологична компания” АД, 
гр. Търговище 439,08 586,96

до 10 000 м3 565,40
над 10 000 м3 541,51
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3

“Черноморска технологична компания” АД,
регион Мизия 623,10

до 20 000 м3 491,10
от 20 001 до 200 000 м3 460,10
от 200 001 до 1 000 000 м3 447,10
от 1 000 001 до 5 000 000 м3 434,10
от 5 000 001 до 10 000 000 м3 416,10
над 10 000 000 м3 406,10
до 10 000 м3 549,45
над 10 000 м3 544,16

4

“Черноморска технологична компания” АД,
регион Добруджа 550,46 623,10

до 20 000 м3 491,10
от 20 001 до 200 000 м3 460,10
от 200 001 до 1 000 000 м3 447,10
от 1 000 001 до 5 000 000 м3 434,10
от 5 000 001 до 10 000 000 м3 416,10
над 10 000 000 м3 406,10

5 “Комекес” АД, гр. Самоков 409,30 531,58 647,87

6

“Хебросгаз” АД, гр. Пазарджик 577,43
до 10 000 м3 467,98
от 10 001 до 100 000 м3 429,30
от 100 001 до 1 000 000 м3 402,92
над 1 000 000 м3 399,99
до 1 000 000 м3 511,69
над 1 000 000 м3 465,65

7

“Хебросгаз” АД, гр. Пещера 625,59
до 100 000 м3 441,80
над 100 000 м3 438,13
до 10 000 м3 615,71
от 10 001 до 100 000 м3 553,76
над 100 000 м3 534,90

8

“Ямболгаз 92” АД, гр. Ямбол 629,08
до 100 000 м3 424,44
от 100 001 до 1 000 000 м3 422,06
над 1 000 000 м3 415,67
до 10 000 м3 550,94
от 10 001 до 100 000 м3 545,10
над 100 000 м3 538,69
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9

“Ловечгаз-96” АД, гр. Ловеч 586,78
до 100 000 м3 437,99
от 100 001 до 1 000 000 м3 431,40
над 1 000 000 м3 428,21
до 10 000 м3 553,32
от 10 001 до 100 000 м3 525,34
над 100 000 м3 508,92

10

“Монтанагаз” АД, гр. Монтана 604,98
до 10 000 м3 513,82
от 10 001 до 100 000 м3 464,15
над 100 000 м3 428,26
до 100 000 м3 522,84
от 100 001 до 1 000 000 м3 509,79
над 1 000 000 м3 500,83

11
“Газоснабдяване-Нова Загора” АД 564,51 636,77
до 100 000 м3 456,57
над 100 000 м3 439,97

12

“Газоснабдяване-Първомай” АД 586,89
до 100 000 м3 418,74
над 100 000 м3 412,09
до 10 000 м3 546,27
от 10 001 до 100 000 м3 542,15
над 100 000 м3 527,11

13

“Газоснабдяване-Стара Загора” ООД 608,96
до 100 000 м3 453,11 486,04
от 100 001 до 1 000 000 м3 411,28 474,01
над 1 000 000 м3 396,96 449,49

14

“Газоснабдяване-Враца” ЕАД, гр. Мездра 571,03
до 10 000 м3 515,69
над 10 000 м3 498,75
до 1 000 000 м3 406,76
над 1 000 000 м3 403,86

15

“Газоснабдяване-Разград” АД, гр. Разград 624,32
до 100 000 м3 482,97
над 100 000 м3 457,20
до 10 000 м3 605,16
от 10 001 до 100 000 м3 564,57
над 100 000 м3 513,48

16 “Газоснабдяване-Разград” АД, гр. Исперих 452,52 528,48 618,64
17 “Газоснабдяване-Попово” АД 438,51 492,84 578,95
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18 “Плевенгаз” ЕАД, гр. Левски 522,80 581,34 674,87

19
“Газоснабдяване-Асеновград” АД 598,51
до 100 000 м3 445,13 520,11
над 100 000 м3 442,71 500,31

20

“СофияГаз” ЕАД, общ. Божурище 619,51
до 10 000 м3 537,49
над 10 000 м3 526,96
до 100 000 м3 491,44
над 100 000 м3 447,79

21 “Балкангаз-2000” АД, гр. Ботевград 403,42 429,51 499,73
22 “Севлиевогаз-2000” АД, гр. Севлиево 428,24 459,92 513,41
23 “Примагаз” АД, гр. Варна 436,42 506,56 610,95

24

“Газоснабдяване-Нови Пазар” АД 585,39
до 100 000 м3 502,71
от 100 001 до 1 000 000 м3 401,00
над 1 000 000 м3 376,95
до 100 000 м3 530,40
над 100 000 м3 502,24

25

“Велбъждгаз” АД, гр. Кюстендил 605,24
до 100 000 м3 441,21
от 100 001 до 1 000 000 м3 421,14
над 1 000 000 м3 401,27
до 100 000 м3 538,91
от 100 001 до 1 000 000 м3 522,58

26

“Кожухгаз” АД, гр. Петрич 666,03
до 100 000 м3 498,10
от 100 001 до 1 000 000 м3 478,42
над 1 000 000 м3 421,12
до 100 000 м3 532,16
над 100 000 м3 496,05

27 “Каварнагаз” ООД, гр. Каварна 436,56 427,51 585,58
28 “Газинженеринг” ООД, гр. Долни Дъбник 412,31 447,89 475,22
29 “Камено-газ” ЕООД, гр. Камено 428,34 480,72 634,79
30 “Кнежагаз” ООД, гр. Кнежа 427,90 476,20 595,99

31

“Софиягаз” ЕАД, Столична община 601,05
до 10 000 м3/год, вкл. 491,19 518,85
до 100 000 м3/год, вкл. 464,33 488,22
до 1 000 000 м3/год, вкл. 444,69 453,30
над 1 000 000 м3/год 411,83 432,36
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32

“Газоснабдяване Русе” ЕАД, гр. Русе 599,84
до 10 000 м3/год, вкл. 518,37
до 100 000 м3/год, вкл. 461,16 498,39
до 1 000 000 м3/год, вкл. 445,33 453,32
над 1 000 000 м3/год 413,65 432,21

33

“Варнагаз” АД, гр. Варна 594,21
до 10 000 м3/год, вкл. 532,40
до 100 000 м3/год, вкл. 450,69 496,73
до 1 000 000 м3/год, вкл. 426,17 457,49
над 1 000 000 м3/год 410,53 439,29

34

“Раховецгаз 96”, общ. Горна Оряховица 654,22
до 10 000 м3/год, вкл. 507,64 573,74
до 100 000 м3/год, вкл. 499,49 542,43
до 1 000 000 м3/год, вкл. 476,93 507,54
над 1 000 000 м3/год 467,24

35

“Раховецгаз 96”, общ. Велико Търново 616,07
до 10 000 м3/год, вкл. 509,07
до 100 000 м3/год, вкл. 440,72 474,83
до 1 000 000 м3/год, вкл. 426,08 457,72
до 10 000 000 м3/год, вкл. 416,49
над 10 000 000 м3/год 407,85

36

“Раховецгаз 96”, общ. Лясковец 655,46
до 10 000 м3/год, вкл. 535,44 598,33
до 100 000 м3/год, вкл. 510,55 576,89
до 1 000 000 м3/год, вкл. 492,45 550,80
над 1 000 000 м3/год 475,13

37

“Газоснабдяване Бургас” ЕАД 594,66
до 10 000 м3/год, вкл. 416,49 532,30
до 100 000 м3/год, вкл. 406,33 498,97
до 1 000 000 м3/год, вкл. 394,78 460,92
над 1 000 000 м3/год 391,18

38 “Добруджа газ” АД 439,84 502,67 603,39

39

“Павгаз” АД 662,61
до 10 000 м3/год, вкл. 520,22 562,05
до 100 000 м3/год, вкл. 469,75 507,55
над 100 000 м3/год, вкл. 449,16 478,90

40 “Правецгаз 1” АД 429,55 482,08 592,42
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41

“Дунавгаз” ЕАД 597,56
до 10 000 м3/год, вкл. 513,50 513,50
до 100 000 м3/год, вкл. 462,70 462,70
до 1 000 000 м3/год, вкл. 436,72 436,72
над 1 000 000 м3/год 423,27 423,27

42 “Костинбродгаз” ООД 404,82 445,01 647,27
43 “Сити газ България” ЕАД, регион Тракия 422,00 542,96 551,34
44 “Рилагаз” АД, регион Запад 443,10 472,10 525,10

45

“Промишлено газоснабдяване” ООД 435,18 658,29
до 100 000 м3/год, вкл. 448,38
до 1 000 000 м3/год, вкл. 431,21
над 1 000 000 м3/год 396,42

46

“Овергаз Инк.” АД, община Банско 704,16
до 100 000 м3/год, вкл. 525,28 525,28
над 100 000 м3/год 496,64 496,64
до 5 000 м3/год, вкл. * 704,16 704,16
до 10 000 м3/год, вкл. * 581,89 581,89
до 100 000 м3/год, вкл. * 549,89 549,89
над 100 000 м3/год. * 513,05 513,05

47

“Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” 
ООД  461,84 490,78

до 1 000 000 м3/год, вкл. 433,84
над 1 000 000 м3/год 397,74

 Забележка. Цените са в лв. за 1000 м3 без ДДС (измерени при температура 
20°С и налягане 101 325 Ра), като:
 * – с неравномерно потребление;
 П – промишлени потребители;
 ОА и Т – обществено-административни и търговски потребители;
 Б – битови потребители.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ 
на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-068 от 31 юли 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 31.07.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване на 
цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водоснаб-
дяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора, събраните данни от прове-
дените на 03.07.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади 
с вх. № В-ДК-186/06.06.2007 г. и № В-ДК-198/25.07.2007 г., като взе предвид 
одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-052/25.06.2007 г. бизнес план на дру-
жеството.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и 
чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 I. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕООД – гр. Стара Загора:
 1. Необходими годишни приходи:
 1.1. ВС “Помпажно”:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 20 013 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 924 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1534 хил. лв.
 1.2. ВС “Гравитачно”:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 418 хил. лв.
 1.3. ВС “Пет могили”:
 – за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – 106 хил. лв.
 
 2. Количества вода за съответната В и К услуга и общи загуби на вода:
 2.1. ВС “Помпажно”:
 – количество доставена вода на потребителите – 15 384 хил. куб. м, при 
общи загуби 58,41 %;
 – количество отведени отпадъчни води – 14 419 хил. куб. м;
 – количество пречистени отпадъчни води – 4307 хил. куб. м.
 2.2. ВС “Гравитачно”:
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 – количество доставена вода на потребителите – 521 хил. куб. м, при 
общи загуби 36,07 %.
 2.3. ВС “Пет могили” (за “В и К” ЕООД – гр. Сливен):
 – количество доставена вода на потребителите – 195 хил. куб. м, при 
общи загуби 6,82 %.
 
 3. Регулаторна база на активите:
 3.1. ВС “Помпажно”:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 17 243 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1989 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 512 хил. лв.
 3.2. ВС “Гравитачно”:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 547 хил. лв.
 3.3. ВС “Пет могили”:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 489 хил. лв.
 
 4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5,63 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % след да-
нъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвръщаемост на привле-
чения капитал 5,25 % .

 І. Утвърждава, считано от 01.08.2007 г., цени без ДДС на водоснаб-
дителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД – гр. Стара Загора:
 1. ВС “Помпажно”:
 – цена за доставяне на вода на потребителите – 1,30 лв./куб. м;
 – цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,06 лв./куб. м;
 – цена за пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към 
тях обществени и други потребители – 0,16 лв./куб. м;
 – цена за пречистване на отпадъчни води за промишлени и други сто-
пански потребители – 0,16 лв./куб. м:

 • степен на замърсяване 1 – 0,52 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 2 – 0,62 лв./куб. м;
  • степен на замърсяване 3 – 0,84 лв./куб. м.
 2. ВС “Гравитачно”:
 – цена за доставяне на вода на потребителите – 0,80 лв./куб. м.
 3. ВС “Пет могили” (за “В и К” ЕООД – гр. Сливен):
 – цена за доставяне на вода на потребителите – 0,544 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

За председател:
Доц. д-р инж. В. Кирчев

За гл. секретар:
С. Григорова

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-073 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ООД – гр. Исперих, събраните данни от проведени-
те на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. 
№ В-ДК-220/12.10.2007 г. и № В-ДК-262/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-010/31.01.2007 г. ценообразуващи елементи и цена на водо-
снабдителните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Ис-
перих, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1872 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 3525 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,75 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-074 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ЕООД – гр. Видин, събраните данни от проведените 
на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. 
№ В-ДК-219/12.10.2007 г. и № В-ДК-261/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-002/04.01.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ЕООД – гр. Видин, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 4010 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 359 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1852 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 944 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,16 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води – 0,20 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-075 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ООД – гр. Търговище, събраните данни от проведе-
ните на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с 
вх. № В-ДК-236/12.10.2007 г. и № В-ДК-272/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-034/28.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ООД – гр. Търговище, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 3759 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 5091 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на помпажна вода – 1,42 лв./куб. м.
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-076 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ЕАД – гр. Бургас, събраните данни от проведените 
на 13.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. 
№ В-ДК-254/05.11.2007 г. и № В-ДК-273/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-035/14.03.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ЕАД – гр. Бургас, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 24 202 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 2698 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 4960 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 33 463 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 3653 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 3349 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 0,84 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води – 0,15 лв./куб. м.
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 Цени без ДДС за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,30 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,40 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 2 – 0,46 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 3 – 0,60 лв./куб. м. 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-077 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ООД – гр. Сливен, събраните данни от проведените 
на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. № 
В-ДК-227/12.10.2007 г. и № В-ДК-266/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-028/28.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ООД – гр. Сливен, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода - смесено водоснабдяване – 6286 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1112 хил. лв.
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 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода - смесено водоснабдяване – 13 282 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1493 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода - смесено водоснабдяване – 1,06 лв./
куб. м.
 Цена без ДДС за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,23 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,30 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 2 – 0,33 лв./куб. м. 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-078 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ООД – гр. Варна, събраните данни от проведените 
на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. 
№ В-ДК-235/12.10.2007 г. и № В-ДК-271/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-008/31.01.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
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снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ООД – гр. Варна, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 20 823 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 198 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 3453 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 6191 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 22 283 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 37 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 7547 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 4137 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода с питейни качества – 0,94 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за доставяне на вода с непитейни качества – 0,13 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води – 0,20 лв./куб. м.
 Цени без ДДС за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,33 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,33 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 2 – 0,47 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 3 – 0,77 лв./куб. м. 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-079 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ЕООД – гр. Хасково, събраните данни от проведени-
те на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. 
№ В-ДК-231/12.10.2007 г. и № В-ДК-269/27.11.2007 г.
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 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-036/22.03.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ЕООД – гр. Хасково, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 9217 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 383 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на помпажна вода – 6712 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1861 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на помпажна вода – 1,51 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води – 0,08 лв./куб. м.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-080 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана, събраните данни от проведени-
те на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. 
№ В-ДК-223/12.10.2007 г. и № В-ДК-265/27.11.2007 г.
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 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-031/28.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ООД – гр. Монтана, както следва:
 ВС “Монтана – помпажна”
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 4394 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 5683 хил. лв.

 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,07 лв./куб. м.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-081 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ООД – гр. Шумен, събраните данни от проведените 
на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. № 
В-ДК-221/12.10.2007 г. и № В-ДК-263/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-017/12.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ООД – гр. Шумен, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 10 905 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 8284 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,46 лв./куб. м.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-082 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване изме-
нение на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от В и 
К “Меден кладенец” ЕООД – гр. Кубрат, събраните данни от проведените на 
13.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. № 
В-ДК-253/05.11.2007 г. и № В-ДК-275/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,



Бюлетин 2/2007 89

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените 
с Решение № Ц-021/26.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на во-
доснабдителните и канализационните услуги на В и К “Меден кладенец” 
ЕООД – гр. Кубрат, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 1096 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 240 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,66 лв./куб. м.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-083 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ЕООД – гр. Добрич, събраните данни от проведени-
те на 13.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. 
№ В-ДК-255/05.11.2007 г. и № В-ДК-274/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,



ДКЕВР90

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-027/26.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ЕООД – гр. Добрич, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 13 677 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 605 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1087 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 8011 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1701 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 2689 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,45 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб. м.
 Цени без ДДС за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,13 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,17 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 2 – 0,31 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 3 – 0,37 лв./куб. м. 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-084 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
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ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ООД – гр. Враца, събраните данни от проведените 
на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. № 
В-ДК-234/12.10.2007 г. и № В-ДК-270/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-022/26.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ООД – гр. Враца, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 10 533 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 693 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 6026 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 332 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,07 лв./куб. м.
 Цени без ДДС за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,16 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,40 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 2 – 0,48 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 3 – 0,56 лв./куб. м. 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-085 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен, събраните данни от проведени-
те на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. 
№ В-ДК-222/12.10.2007 г. и № В-ДК-264/27.11.2007 г.
 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-018/12.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ЕООД – гр. Плевен, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 15 922 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 826 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 2312 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 15 939 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 2202 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 1445 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,13 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб. м.
 Цени без ДДС за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,08 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,51 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 2 – 0,61 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 3 – 0,94 лв./куб. м. 
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 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-086 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване из-
менение на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от 
“Водоснабдяване - Дунав” ООД – гр. Разград, събраните данни от проведените 
на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. № 
В-ДК-230/12.101.2007 г. и № В-ДК-268/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-020/26.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване - Дунав” 
ООД – гр. Разград, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 5441 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 15 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 143 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 792 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода с питейни качества – 9734 хил. лв.;
 – за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 13 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 511 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 779 хил. лв.
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 Цена без ДДС за доставяне на вода с питейни качества – 1,69 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за доставяне на вода с непитейни качества – 1,34 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води – 0,06 лв./куб. м.
 Цени без ДДС за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,09 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,18 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 2 – 0,31 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 3 – 0,49 лв./куб. м. 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-087 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ЕООД – гр. София, събраните данни от проведените 
на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклади с вх. № 
В-ДК-228/12.10.2007 г. и № В-ДК-267/27.11.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-016/12.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ЕООД – гр. София, както следва:
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 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на гравитачна вода (гравитачно водоснабдява-
не) – 3038 хил. лв.
 – за услугата доставяне на смесена вода (смесено водоснабдяване) – 929 
хил. лв.
 – за услугата доставяне на помпажна вода (помпено водоснабдяване) – 
3470 хил. лв.
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на гравитачна вода (гравитачно водоснабдява-
не) – 1762 хил. лв.
 – за услугата доставяне на смесена вода (смесено водоснабдяване) – 531 
хил. лв. 
 – за услугата доставяне на помпажна вода (помпено водоснабдяване) – 
1963 хил. лв.

 Цени без ДДС за доставяне на вода на потребителите: 
 – гравитачно водоснабдяване – 0,58 лв./куб. м;
 – смесено водоснабдяване – 0,84 лв./куб. м; 
 – помпено водоснабдяване – 1,06 лв./куб. м. 
 
 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-088 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив, събраните данни от проведе-
ните на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклад с вх. 
№ В-ДК-224/12.10.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-031/28.22.2006 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ЕООД – гр. Пловдив, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 23 648 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1908 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 4459 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 12 790 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 5916 хил. лв.;
 – за услугата пречистване на отпадъчни води – 4004 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 0,69 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води – 0,07 лв./куб. м.
 Цени без ДДС за пречистване на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,10 лв./куб. м;
 – за промишлени и други стопански потребители:
  • степен на замърсяване 1 – 0,24 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 2 – 0,62 лв./куб. м; 
  • степен на замърсяване 3 – 0,83 лв./куб. м. 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-089 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
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снабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра, събраните данни от проведе-
ните на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклад с вх. 
№ В-ДК-226/12.10.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-001/04.01.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ООД – гр. Силистра, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 6587 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 234 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 6564 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,52 лв./куб. м.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-090 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ЕАД – гр. Свищов, събраните данни от проведени-
те на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклад с вх. 
№ В-ДК-225/12.10.2007 г.
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 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-015/12.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ЕАД – гр. Свищов, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 2051 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 3981 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,07 лв./куб. м.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-091 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито за-
седание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване изме-
нение на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Во-
доснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, събраните данни от проведените 
на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклад с вх. № 
В-ДК-232/12.10.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-009/31.01.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ООД – гр. Русе, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 13 562 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 977 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на питейна вода – 15 287 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води –1293 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,03 лв./куб. м.
 Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води:
 – за битови и приравнените към тях обществени и други потребители – 
0,10 лв./куб. м;
 – промишлени и други стопански потребители – 0,10 лв./куб. м.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-092 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ЕООД – гр. Ямбол, събраните данни от проведените 
на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклад с вх. № 
В-ДК-229/12.10.2007 г.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 



ДКЕВР100

чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-029/28.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ЕООД – гр. Ямбол, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 6676 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 377 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 7653 хил. лв.;
 – за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1122 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1,16 лв./куб. м.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-093 от 28 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито засе-
дание, проведено на 28.11.2007 г., разгледа заявление за утвърждаване измене-
ние на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от “Водо-
снабдяване и канализация” ООД – гр. Кърджали, събраните данни от проведе-
ните на 09.11.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, и доклад с вх. 
№ В-ДК-233/12.10.2007 г.
 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, 
чл. 13 и чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 Утвърждава, считано от 01.12.2007 г., изменение на утвърдените с 
Решение № Ц-025/26.02.2007 г. ценообразуващи елементи и цени на водо-
снабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канали-
зация” ООД – гр. Кърджали, както следва:
 Необходими годишни приходи:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 4859 хил. лв.
 
 Регулаторна база на активите:
 – за услугата доставяне на вода на потребителите – 9402 хил. лв.
 
 Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 0,97 лв./куб. м.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
на средногодишните размери на технологичните разходи 
на електрическа енергия при пренос и разпределение 

за 2007 г.
Решение на ДКЕВР № ТР-002 от 1 ноември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закри-
то заседание, проведено на 01.11.2007 г., след разглеждане на доклад с вх. 
№ Е-ДК-386/30.10.2007 г. относно определяне на средногодишните размери на 
технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение 
за 2007 г., установи следното.
 Съгласно чл. 21, т. 16 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Държавната ко-
мисия за енергийно и водно регулиране (комисията) определя допустимите 
размери на технологични разходи на електрическа енергия при производство, 
пренос и разпределение на електрическа енергия, при производство и пренос на 
топлинна енергия и при пренос, разпределение и съхранение на природен газ 
съгласно методика или указания, приети от комисията.
 Съгласно т. 7 от Методиката за определяне на допустимите размери на 
технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение 
на електрическа енергия, приета с Решение на ДКЕР № П-6/04.11.2004 г., т. 1, за 
целите на ценообразуването комисията определя средногодишни технологични 
разходи за 2004 г. и за следващия регулаторен период за отделните енергийни 
предприятия.
 С Решение № П-6/04.11.2004 г., т. 2 и т. 3, комисията е определила за 
2004 г. средногодишни размери на технологичните разходи на електрическа 
енергия при пренос и разпределение на електрическа енергия и месечни коефи-
циенти на отклонение, които да се прилагат към определените допустими сред-
ногодишни размери на технологичните разходи при пренос и разпределение на 
електрическа енергия.
 С Протоколно решение № 94/22.08.2005 г., т. 8, ДКЕВР е определила 
средногодишните размери на технологичните разходи на електрическа енергия 
при пренос и разпределение на електрическа енергия, и месечните коефициен-
ти на отклонение от допустимите средногодишни размери на технологичните 
разходи при пренос и разпределение на електрическа енергия, определени с Ре-
шение № П-6/04.11.2004 г., т. 2 и 3, да важат за 2005 г.
 Съгласно т. 28, буква “а” от Указанията на ДКЕВР за образуване на 
цените на електрическата енергия на електроразпределителните дружества 
при регулиране чрез горна граница на приходите, приети с Протоколно ре-
шение № 34/02.06.2004 г., за първия регулаторен период (от 01.01.2005 г. до 
31.12.2007 г.) технологичните разходи за разпределение са равни на тези, кои-
то са включени в цените на дребно, в сила от 01.07.2003 г.
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 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 16 от Закона на 
енергетиката,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И :

 I. Определя средногодишни размери на технологичните разходи при 
пренос и разпределение на електрическа енергия за 2007 г., както следва:

Дружество Технологичен разход, %
“Национална електрическа компания” ЕАД 2,31
“Електроразпределение Столично” АД 18,35
“Електроразпределение София област” АД 27,74
“Електроразпределение Плевен” АД 20,50
“Електроразпределение - Столично” АД 
(след преобразуване) 21,52

“ЕVN България Електроразпределение” АД 20,51
“Е.ОN България Мрежи” АД 20,80
“ЕРП Златни пясъци” АД 6,22

 П. Определя месечни коефициенти на отклонение, които да се при-
лагат към определените по т. I допустими средногодишни размери на тех-
нологичните разходи при пренос и разпределение на електрическа енер-
гия за 2007 г., както следва:

 - за м. януари    1,38;
 - за м. февруари   1,31;
 - за м. март    1,31;
 - за м. април    1,10;
 - за м. май    1,00;
 - за м. юни    1,00;
 - за м. юли    1,00;
 - за м. август    1,00;
 - за м. септември   1,00;
 - за м. октомври   1,10;
 - за м. ноември   1,25;
 - за м. декември   1,25.



ДКЕВР104

 Определените месечни коефициенти на отклонение не се прилагат 
за “ЕРП Златни пясъци” АД.
 
 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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РЕШЕНИЕ 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 през първата половина на 2008 г.

Решение на ДКЕВР № ТЕ-014 от 13 декември 2007 г.

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на за-
крито заседание, проведено на 13.12.2007 г., след като проведе обсъжда-
не със заинтересованите страни на 27.11.2007 г. и разгледа доклад с вх. 
№ Е-ДК-474/13.12.2007 г. относно определяне на разполагаемостта за про-
изводство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки про-
изводител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или 
обществения доставчик през първата половина на 2008 г., установи след-
ното.

 Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 17а от Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) определя разполагаемостта 
за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки произво-
дител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения 
доставчик с оглед изпълнението на принципите по чл. 24, ал. 1 от ЗЕ.
 Съгласно чл. 30 от ЗЕ на регулиране от комисията подлежат цените:
 – по които производителите в рамките на определената им от комисията 
разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ продават електрическа енергия на 
крайния снабдител или на обществения доставчик;
 – по които общественият доставчик продава на крайните снабдители 
изкупената на основание чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ електрическа енергия;
 – по които крайните снабдители продават електрическа енергия на би-
тови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годи-
шен оборот до 19,5 млн. лв.
 ДКЕВР с решение № Ц-066/28.06.2007 г. е утвърдила горепосочените
гореизброените цени за ценовия период 01.07.2007 г. – 01.07.2008 г. 
 
 По силата на чл. 93а от ЗЕ общественият доставчик изкупува електри-
ческата енергия от производители, присъединени към преносната мрежа, по до-
говори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, 
както и тази, произведена от възобновяеми енергийни източници, от високо-
ефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и 
количеството електрическа енергия, определено по реда на чл. 4, ал. 2, т. 8 от 
ЗЕ. Тази електрическа енергия съгласно чл. 100, ал. 4 от ЗЕ общественият дос-
тавчик продава по свободно договорени цени.
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 Общественият доставчик изкупува електрическа енергия, определена в 
рамките на разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ, с цел осигуряване с 
електрическа енергия на крайните снабдители.
 Съгласно § 126, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЕ общественият доставчик е длъ-
жен да осигури снабдяването с електрическа енергия по свободно договорени 
цени на потребителите, присъединени към преносната мрежа, които са придо-
били статут на привилегировани потребители, но не са избрали друг доставчик, 
до момента, в който не упражнят това си право.
 По силата на чл. 94а от ЗЕ крайният снабдител осигурява снабдяването 
с електрическа енергия с определено качество и надеждност на битови потре-
бители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот 
до 19,5 млн. лв. в съответствие с правилата по чл. 21, ал. 1, т. 7а от ЗЕ.
 Съгласно § 126, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЕ крайните снабдители са длъжни 
да осигурят снабдяването с електрическа енергия по свободно договорени цени 
на потребителите, присъединени към разпределителните мрежи, които са при-
добили статут на привилегировани потребители, но не са избрали друг достав-
чик, до момента, в който не упражнят това си право.
 По силата на чл. 82, т. 7 от Правилата за управление на електроенер-
гийната система, електроенергийният системен оператор е длъжен да изгот-
ви програма за общата разполагаемост и окончателна ремонтна програма за 
2008 г. до 31 октомври на настоящата година. Следователно енергийният и 
мощностен баланс на страната се определя за период от една година. Поради 
това квотите на производителите също би следвало да бъдат определяни за 
период от една календарна година. Въпреки това, към настоящия момент въ-
веждането на такъв период е невъзможно поради взаимната обвързаност на 
определяните от ДКЕВР квоти и цените на крайните снабдители. По силата 
на решение № Ц-066/28.06.2007 г. на ДКЕВР цените на крайните снабди-
тели са утвърдени за ценови период от 01.07.2007 г. до 30.06.2008 г. Пора-
ди изложените аргументи периода за определяне на квотите следва да бъде 
01.01.2008 г. – 30.06.2008 г.
 При определяне на разполагаемостта за производство на електриче-
ска енергия, в съответствие с която всеки производител е длъжен да сключва 
сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик, са взети пред-
вид следните обстоятелства: консумацията на крайните снабдители за пери-
ода 01.01.2008 г. – 30.06.2008 г., съгласуваната разполагаемост на централите 
за същия период, действащите за периода договори за студен резерв и допъл-
нителни услуги с “ЕСО” ЕАД, дългосрочните договори на “ТЕЦ Марица Из-
ток 2” ЕАД и “Енел Марица изток 3” АД с “НЕК” ЕАД, електроенергийният 
баланс за първо полугодие на 2008 г., количествата електрическа енергия, об-
менени на свободния пазар през второто полугодие на 2007 г., както и влияни-
ето на определените квоти върху цените за крайни потребители, оставащи на 
регулирания пазар.
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 С писмо с изх. № Е-13-00-26/02.10.2007 г. ДКЕВР е поискала информа-
ция от крайните снабдители за количеството електрическа енергия, необходимо 
за покриване на потреблението на всички битови потребители и предприятия с 
по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв.
 С писма с вх. № Е-13-33-70/12.11.2007 г. от “E.ON България” ЕАД, 
с вх. № Е-13-31-102/19.10.2007 г. от “ЧЕЗ Електро България” АД, с вх. 
№ Е-13-31-103/22.10.2007 г. от “Електроразпределение – Столично” АД, с 
вх. № Е-13-09-18/18.10.2007 г. от “ЕРП Златни пясъци” АД и писмо с вх. 
№ Е-13-32-64/11.10.2007 г. от „ЕVN България Електроснабдяване” АД са пре-
доставени данни относно потреблението на битовите и стопанските потребите-
ли на крайните снабдители, както и количествата електрическа енергия, необ-
ходими за покриване на технологичните разходи на електроразпределителните 
дружества за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2008 г. Съгласно приложените от 
крайните снабдители данни не може да направи извод каква част от стопанските 
потребители отговарят на изискването на чл. 97, ал. 1, т. 10 от ЗЕ за броя на пер-
сонала и размера на годишния оборот. Поради това комисията счита, че общата 
разполагаемост за производство на електрическа енергия в съответствие, с коя-
то всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/
или обществения доставчик, както и енергията доставяна от обществения дос-
тавчик, за първото полугодие на 2008 г., следва да бъде съответна на очакваното 
потребление.
 За периода 01.01.2008 г. - 30.06.2008 г. по данни от крайните снабдители 
и предвид необходимостта да се запази структурата на цената по която общест-
вения доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители, е опре-
делено общото количество електрическа енергия, необходимо за покриване на 
потреблението на крайните снабдители в размер на 9 909 198 MWh.
 При определяне на количествата електрическа енергия, необходима за 
покриване на технологичните разходи по разпределението, комисията е взела 
предвид данните, предоставени от електроразпределителните дружества, и из-
искванията на Указанията за образуване на цените на електрическата енергия 
на електроразпределителните дружества при регулиране чрез горна граница на 
приходите във връзка с техния размер. В резултат на това количеството електри-
ческа енергия, необходимо за покриване на технологичните разходи по разпре-
делението, е изчислено в размер на 1 778 307 MWh.
 Предвид горното, общото количество електрическа енергия, необходи-
мо за покриване на потреблението на крайните снабдители и технологичните 
разходи по разпределението, за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2008 г. е изчислено 
в размер на 11 687 505 MWh. Това количество електрическа енергия ще бъде 
покрито от нетна разполагаемост за производство на електрическа енергия от 
производителите, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ, както и с 
енергията, изкупена от обществения доставчик по силата на чл. 93 а от ЗЕ и от 
централите, собственост на “НЕК” ЕАД. 
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 С писмо с вх. Е-13-01-34/01.11.2007 г. “НЕК” ЕАД е предоставило ин-
формация за количествата електрическа енергия, които ще закупи по силата на 
чл. 93а от ЗЕ през първото полугодие на 2008 г. от заводски централи, топлофик-
ационни централи, ВЕИ и “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, “Енел Марица Изток 3” 
АД и собствени ВЕЦ. Нетната разполагаемост за производство на централите е 
определена, като съгласуваната с “ЕСО” АД брутна разполагаемост е намалена 
с разполагаемостта за студен резерв, за допълнителни услуги и за собствени 
нужди.
 При определяне на индивидуалната разполагаемост на отделните кон-
дензационни централи за покриване на потреблението на крайните снабдители 
са отчетени изискванията на ЗЕ, участието в пазара на електрическа енергия 
на всяка кондензационна централа и влиянието на индивидуалните квоти вър-
ху цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на 
крайните снабдители, в резултат на което комисията е достигнала до следните 
стойности:

№ Кондензационна 
централа

Нетна 
разполагаемост 

за второто 
полугодие на 

2008 г., 
MW.h

Нетна разполагаемост за 
сключване на сделки с 

обществения доставчик за 
покриване на потребление-
то на крайните снабдители 
през първото полугодие на 

2008 г., MW.h
1 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 6 718 913 4 779 856
2 “ТЕЦ Варна” ЕАД 1 434 440 1 065 000
3 “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 624 571 479 491
4 “ТЕЦ Марица 3” АД 200 000 155 000

 Брутната разполагаемост на кондензационните централи за сключване 
на сделки с обществения доставчик, съответстваща на нетната разполагаемост, 
се определя, като нетната индивидуална квота на кондензационната централа 
за разглеждания период се увеличи с процента на собствените нужди на съща-
та, съгласно формулата:

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2 във връзка с чл. 
111, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 17а и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за енергети-
ката, и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените на електрическа-
та енергия на електроразпределителните дружества при регулиране чрез 
горна граница на приходите,
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

 1. Определя, считано от 01.01.2008 г., разполагаемостта за производ-
ство на електрическа енергия, в съответствие с която производителите са 
длъжни да сключват сделки по регулирани цени с обществения доставчик 
през първата половина на 2008 г. за покриване на потреблението на край-
ните снабдители, както следва:

№ Кондензационна 
централа

Нетна разполагаемост за сключване 
на сделки с обществения доставчик по чл. 

21, т. 17 от ЗЕ за покриване на 
потреблението на крайните снабдители 
през първото полугодие на 2008 г., MW.h

1 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 4 779 856
2 “ТЕЦ Варна” ЕАД 1 065 000
3 “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 479 491
4 “ТЕЦ Марица 3” АД 155 000

 2. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, участва в 
покриването на потреблението на крайните снабдители и технологичните 
разходи по преноса през електроразпределителните мрежи с количествата 
енергия, изкупено по силата на чл. 93а от ЗЕ, и с централите, собственост 
на “НЕК” ЕАД, в размер 5 208 158 MWh.
 3. Централите “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и “Енел Марица Из-
ток 3” АД продават разполагаемост и енергия на обществения доставчик 
съгласно сключените дългосрочни договори.
 4. Топлофикационните и заводските централи, договорили коли-
чества електрическа енергия с обществения доставчик, са длъжни да про-
дават произведената от тях енергия съгласно договорените количества, 
необходими на обществения доставчик за покриване на потреблението на 
крайните снабдители.
 5. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, догово-
рило месечни количества електрическа енергия в рамките на разполага-
емостта, определена по чл. 21, т. 17 а от ЗЕ по т. 1, има право да изкупува 
количеството електрическа енергия, надхвърлящо сумата от количества-
та електрическа енергия от всички регистрирани почасови графици за 
доставка по договорите при свободно договорени цени, необходимо за по-
криване на потреблението на потребители, присъединени към електроп-
реносната мрежа, които са придобили статут на привилегировани, но не 
са избрали друг доставчик.
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 6. Изкупуването на електрическа енергия и разполагаемост от 
“ТЕЦ Варна“ ЕАД се извършва съгласно сключен договор за продажба на 
допълнителни услуги и студен резерв между дружеството и “НЕК” ЕАД.
 7. “НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава 
електрическа енергия на потребителите, присъединени към електропре-
носната мрежа, които са придобили статут на привилегировани, но не са 
избрали друг доставчик, по цени, не по-ниски от цената, по която “НЕК” 
ЕАД продава електрическа енергия на крайните снабдители.
 8. Крайните снабдители продават електрическа енергия на потре-
бителите, извън определените по чл. 94а от ЗЕ, присъединени към елек-
троразпределителните мрежи, които са придобили статут на привилеги-
ровани, но не са избрали друг снабдител, по цени, не по-ниски от регули-
раните.
 9. Крайните снабдители изкупуват количества електрическа енер-
гия за покриване на потреблението на битовите потребители и предприя-
тия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. 
лв., от обществения доставчик, като заявяват до 22 число на текущия ме-
сец количествата електрическа енергия, които са им необходими за след-
ващия месец, като имат право да поискат корекция на заявените количе-
ства за текущия месец.
 10. Когато корекцията на заявените количества е в размер до 5 на 
сто, общественият доставчик продава тази енергия по утвърдената регу-
лирана цена за продажба на електрическа енергия на крайните снабдите-
ли, а за количествата над определения размер от 5 на сто – по утвърдената 
цена, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на 
разпределителните предприятия за покриване на технологичните разходи 
по преноса през разпределителната мрежа.
 11. Когато корекцията на заявените количества е в размер до 5 на 
сто, в покриването на потреблението участват пропорционално произво-
дителите и общественият доставчик. Изкупуването на допълнителни ко-
личества електроенергия от производителите е по утвърдените им цени. 
Над определения размер от 5 на сто потреблението на крайните снабдите-
ли се покрива изцяло само от обществения доставчик.
 12. Общественият доставчик изкупува количества електрическа 
енергия за покриване на потреблението на крайните снабдители от про-
изводителите по т. 1 от настоящото решение, като заявява до 25 число на 
текущия месец количествата електрическа енергия, които са необходими 
за покриване на потреблението на крайните снабдители за следващия ме-
сец, и има право да поиска корекция на заявените количества за текущия 
месец.
 13. Количествата електрическа енергия, които общественият дос-
тавчик е длъжен да осигури за покриване на потреблението на крайните 
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снабдители за първото полугодие на 2008 г., са както следва:
 – “ЧЕЗ Електро България” ЕАД – 3 929 588 MWh;
 – “Е.ОН България Продажби” ЕАД – 2 365 986 MWh;
 – “ЕVN България Електроснабдяване” АД – 3 582 923 MWh;
 – “ЕСП Златни пясъци” АД – 30 700 MWh.
 14. Количествата електрическа енергия, предназначени за покри-
ване на технологичните разходи на електроразпределителните дружества 
по преноса през електроразпределителните мрежи за първото полугодие 
на 2008 г., са както следва:
 – “Електроразпределение Столично”АД – 727 760 MWh;
 – “Е.ОН България Мрежи” АД – 421 145 MWh;
 – “ЕVN България Електроразпределение” АД – 627 370 MWh;
 – “ЕРП Златни пясъци” АД – 2 032 MWh.
 15. Електроразпределителните дружества изкупуват количества 
електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по прено-
са през собствените електроразпределителни мрежи от обществения дос-
тавчик, като заявяват до 25 число на текущия месец количествата елек-
трическа енергия, които им са необходими за следващия месец.
 16. Сделките за износ на електрическа енергия през първото полу-
годие на 2008 г. се осъществяват в съответствие с изискванията на чл. 111, 
ал. 1, т. 7 и т. 8 във връзка с чл. 91, ал. 2 от ЗЕ.
 17. За крайните снабдители на електрическа енергия и за електро-
разпределителните дружества нормата на възвръщаемост на собствения 
капитал преди данъчно облагане е 12 %.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Председател:
Проф. дтн инж. К. Шушулов

Гл. секретар:
Инж. А. Илиева
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