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ОТЧЕТ
за дейността

на Държавната комисия за енергийно регулиране

за 2003 година

Държавната комисия за енергийно регулиране (комисията) е

независим специализиран държавен орган, първостепенен разпоредител с

бюджетни средства, който осъществява регулирането на дейностите в

енергетиката.

Комисията е колегиален орган, състоящ се от седем членове. В

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

специализирана според разпределението на дейностите.

Общата администрация подпомага технически дейността на коми-

сията и на специализираната администрация и е организирана в дирекция

“Административно,  финансово и информационно обслужване и между-

народно сътрудничество”.

Специализираната администрация подпомага комисията при осъ-

ществяване на нейните правомощия по Закона за енергетиката и енергий-

ната ефективност (ЗЕЕЕ) и е структурирана в следните дирекции:

• Дирекция “Правна”;

• Дирекция “Икономическо регулиране”;

• Дирекция “Лицензии и контрол в електроенергетиката”;

• Дирекция “Лицензии и контрол в топлоенергетиката”;

• Дирекция “Лицензии и контрол в газоснабдяването”.

Настоящият отчет съдържа информация за дейността,
осъществена от ДКЕР през 2003 година, при упражняване на дадените
от ЗЕЕЕ правомощия:

• нормативна база;

• ценово регулиране, лицензиране и контрол в електроенергетиката;

либерализация на електроенергийния пазар;

• ценово регулиране, лицензиране и контрол в топлоенергетиката;

• ценово регулиране, лицензиране и контрол в газоснабдяването;

либерализация на газовия пазар.
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Отчетът отразява също така международната дейност на комисията

през 2003 година, административното устройство и финансовото ѝ със-

тояние, както и приоритетите, стоящи пред нея през 2004 година.

І. НОРМАТИВНА БАЗА

1. Закон за енергетиката
Експерти от комисията взеха участие в разработването на

разпоредбите за регулиране на дейностите в енергетиката в новия Закон за

енергетиката (ДВ, бр. 107/09.12.2003 г.), касаещи статута и правомощията на

ДКЕР.

2. Подзаконови актове
След влизане в сила на Закона за енергетиката са разработени

проекти на Наредби за регулиране на цените в секторите “Електро-

енергетика”, “Топлоенергетика” и “Газоснабдяване” и Наредба за лицензи-

рането.

С ПМС № 228/15.10.2003 г. беше изменен и допълнен Устрой-

ственият правилник на Държавната комисия за енергийно регулиране и на

нейната администрация, приет с Постановление № 88 на Министерския

съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 46 от 2002 г.). В изпълнение на разпоредбите на

действащото законодателство (Закона за защита на класифицираната

информация и Закона за държавния вътрешен финансов контрол) бяха

отпуснати две допълнителни бройки за назначаване на финансов

контрольор и служител по сигурността на информацията и беше направена

промяна в административната структура на ДКЕР.

3. Проекти на актове на Министерския съвет
По предложение на ДКЕР е подготвен проект на Решение на

Министерския съвет за обявяване на част от имот частна държавна

собственост за имот публична държавна собственост и безвъзмездното му

предоставяне за управление на Държавната комисия за енергийно

регулиране. Приключи съгласувателната процедура по проекта на решение

и предстои внасянето му за разглеждане на заседание на Министерския

съвет.
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4. Проекти на наредби и правила
Предстои разглеждането на внесените от енергийните предприятия

проекти на:

• Правила за управление на електроразпределителните мрежи;

• Правила за измерване на количеството електрическа енергия;

• Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и

електроразпределителните мрежи;

• Правила за търговия с електрическа енергия.

Представители на ДКЕР участват в работни групи на Мини-
стерството на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР) за
изготвяне проектите на следните наредби:

• Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и

мрежи;

• Наредба, определяща техническата експлоатация на електрооб-

завеждането;

• Наредба, определяща реда за въвеждане на ограничителен режим;

• Наредба за условията и реда за предоставяне на информация от

търговските  дружества на енергетиката за целите на енергийното

прогнозиране и планиране;

• Наредба, определяща условията и реда, при които се осъществява

дейността на операторите на електроенергийната система и на

разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен

персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби

на потребителите;

• Наредба, определяща реда и условията за присъединяване към

съответната мрежа, за преустановяване на присъединяването или

снабдяването с електрическа енергия, границата на собственост

между електрическите съоръжения;

• Наредба, определяща условията и реда за набирането и поддържането

на резервите от горива;

• Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа

енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и/или

по комбиниран начин, за издаване на зелени сертификати и търговия

с тях.
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Предстои да бъдат разработени проекти на:
• Правила за водене на разделно счетоводство от енергийните

предприятия;

• Тарифи за такси и лицензии;

• Методика за определяне на цената за предоставяне достъп до

съоръжения, собственост на потребители.

5. Договори
За осигуряване на законосъобразността по сключване на договори и

провеждане на процедурите по прилагането на Закона за обществените

поръчки (ЗОП) през 2003 г. са проведени седем процедури за обществени

поръчки, които са приключили със сключване на договори.

II. СПЕЦИФИКА НА ЦЕНОВОТО РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕЗ 2003 г.

2003 година e втората година, през която комисията упражнява пра-

вомощието си по ЗЕЕЕ да утвърждава образуваните от енергийните пред-

приятия цени.

С Постановление №164 на Министерския съвет от 26 юли 2002 г. за

изменение и допълнение на нормативни актове бяха приети промени в

Наредбите за образуване и прилагане на цените и тарифите. Във връзка с

направените изменения в наредбите и с цел допълнително конкретизиране

и уеднаквяване на разходообразуващите елементи, в началото на 2003 г. се

разработиха промени  в Указанията за формиране на необходимата за цено-

образуването информация и справките с изискваната от енергийните пред-

приятия  информация, които бяха приети от ДКЕР.

Промените в задължителните указания се отнасят основно до:
• промяна във формата и съдържанието на изискваните справки за

разходите на енергийните предприятия;

• въвеждане на коефициент за  разпределяне на условно-постоянните

разходи за производство на топлинна и електрическа енергия и

общите активи на топлофикационни предприятия с комбиниран

начин на производство на електрическа и топлинна енергия;
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• разработване на изчислителен модел за образуване на цените за

разпределение на природен газ;

• конкретизиране на полезния живот на годност на активи и др.

Разработените форми и изчислителни модели в указанията са

базови и чрез тях се осигури единна обща основа при обработката на

данните и  извършването на сравнителни анализи между предприятията.

През годината постъпиха предложения за утвърждаване на
цени от общо 72  лицензирани енергийни дружества, в т.ч. от:

• независими производители на електрическа енергия;

• “НЕК” ЕАД;

• електроразпределителни дружества;

• топлофикационни дружества – отоплителни централи и централи с

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

• заводски централи;

• “Булгаргаз” ЕАД;

• газоразпределителни предприятия.

Ценовото регулиране през 2003 година се осъществи в две
основни направления:

• Преглед на резултатите от едногодишното прилагане на утвърдените

от комисията цени за отчетната 2002 година;

• Преглед на разходообразуващите елементи от постъпилите през

2003 година  предложения за цени.

С решения на ДКЕР бяха утвърдени, в сила от 01 юли 2003 година:

• цени на активната електрическа енергия, използвана за битови

нужди от населението;

• цени при продажба на електрическа енергия от независими

производители;

• цени при продажба на електрическа енергия от преносното

предприятие на разпределителните предприятия;

• цена за пренос на електрическа енергия;

• цена при продажба на електрическа енергия между две

разпределителни предприятия;
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• цени за пренос на природен газ по преносната и разпределителните

мрежи;

• цена за съхранение на природен газ;

• цени на природен газ при продажба от преносното и разпре-

делителните предприятия на потребители, присъединени към съот-

ветните мрежи;

• цени за присъединяване към разпределителните мрежи на газо-

разпределителни предприятия;

• цени на топлинната енергия;

• цени за изкупуване на електрическа енергия от централи с

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

• цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от

вятърни електрически централи с инсталирана мощност до 10 MW.

III. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

1. Ценово регулиране
Прегледът на финансовите отчети на електроенергийните

предприятия показа, че всички дружества са приключили 2002 година с

положителен финансов резултат.  Дружествата са разполагали със средства

за изпълнение на инвестиционните си програми с цел подобряване ка-

чеството на доставката и ефективността на производство, пренос и разпре-

деление на електрическата енергия.

Вложените инвестиции в сектор “Електроенергетика” са,

както следва:
• в производството – 221 346 хил. лв.;

• в преноса – 102 600 хил. лв.;

• в разпределението – 77 181 хил. лв.

Постъпилите от дружествата заявления за утвърждаване на цени

бяха прегледани, анализирани и оценени в съответствие с действащите

нормативни актове и указанията за ценообразуването, приети от коми-

сията.

При първоначалното обобщаване на получената информация от

цялата електроенергийна система (производство, пренос и разпределение)

и регистриране на всички предложени от енергийните предприятия нива

на разходообразуващи елементи, беше регистриран финансов дефицит в
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размер на 271 838 хил. лв., което наложи прилагането на  рестриктивен

подход към енергийните дружества по отношение на значително нама-

ляване на  нормата на възвръщаемост на собствения капитал, и намаляване

на нивото на разходите на дружествата, независимо че някои от видовете

разходи са икономически обосновани за разглеждания период.

Прилагането на утвърдените цени за 2003 година осигурява ста-

билно финансово състояние на дружествата, както и възможност за изпъл-

нение на предвидените инвестиционни и ремонтни програми.

Спазени бяха разпоредбите за преходното ценообразуване на

Наредбата за образуване и прилагане на цените и тарифите на електри-

ческата енергия и приетия от комисията примерен тригодишен график за

ежегодното повишаване на средната продажна цена на електрическата

енергия за битови нужди. В сила от 01.07.2003 г. средната продажна цена

беше повишена с 15 %.

2. Разрешения и лицензии
През отчетния период са подготвени и връчени три лицензии на

следните дружества.
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Енергийно  

предприятие 
Лицензия 

Инсталирана 

мощност, 

МW 

“Петрол” АД 

гр. София 

№ Л-123-01/16.05.2003 г.  

за производство на електрическа енергия  

от ВЕЦ “Жребчево” за срок от 15 години 

14,4 

"Сентрал хидроелектрик  

дьо Булгари" ЕООД 

гр. София 

№ Л-124-01/16.05.2003 г. 

за производство на електрическа енергия 

от ВЕЦ "Пасарел" и ВЕЦ "Кокаляне"  

за срок от 20 години 

54,9 

"Енерго-про България" АД 

гр.София 

№ Л-117-01/12.12.2002 г.  

за производство на електрическа енергия  

от ВЕЦ “Попина лъка”, ВЕЦ “Лиляново,  

ВЕЦ “Сандански”, ВЕЦ “Копринка”  

и ВЕЦ “ Стара Загора”  

за срок от 10 години 

85,1 

 

”,



3. Контрол
В съответствие с разпоредбите на ЗЕЕЕ за спазване условията на

издадените лицензии и за осъществяване на по-добър контрол от страна на

комисията, е разработена методика относно оценка на качеството и

сигурността при производство, пренос и разпределение на електрическа

енергия. В тази връзка е извършен анализ на постъпилите данни от

дружествата и сравнителен анализ относно оценката на качеството и

сигурността при извършването на тези дейности.

3.1. Планови проверки
В изпълнение на утвърдения график за планови проверки на

електроенергийните предприятия за 2003 година са извършени следните

проверки.

На основание извършено преобразуване на вече лицензирани

дружества са подадени две заявления за промяна на лицензия от

“Национална електрическа компания” ЕАД за частично прекратяване на

дейността “производство на електрическа енергия от ВЕЦ”, по които ДКЕР

е взела решение.

ДКЕР10

Енергийно 

предприятие 
 Лицензия Решение на ДКЕР 

"НЕК" ЕАД, 

гр. София 

 

№ Л-073-01/14.02.2001 г.  

за производство  

на електрическа енергия  

от ВЕЦ 

 

1. № Пр-Л-073-01/12.12.2002 г. 

за прекратяване на лицензия в частта  

за производство на електрическа енергия  

от ВЕЦ “Попина лъка”, ВЕЦ “Лиляново,  

ВЕЦ “Сандански”, ВЕЦ “Копринка”  

и ВЕЦ “ Стара Загора” 

 

2. № ПрІІІ-Л-073-01/16.05.2003 г. 

за прекратяване на лицензия в частта  

за производство на електрическа енергия  

от ВЕЦ “Жребчево” 

 

Енергийно 

предприятие 
Лицензия 

Брой 

задължителни 

указания 

“НЕК” ЕАД, 
преносни райони “Плевен”, 
“Благоевград”, “Шумен”, 

“Бургас”, “Монтана” 

и “Стара Загора” 

№ Л-072-04/14.02.2001 г. 
за пренос 

на електрическа енергия 

 

34 

 

”,



3.2. Извънредни проверки
През отчетния период са извършени проверки на място по постъпили

в ДКЕР писмени жалби, както следва.
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“НЕК” ЕАД, 
Предприятие “ВЕЦ - група 
Родопи” – ВЕЦ “Девин” и 

ВЕЦ “Тешел” 

 

№ Л-073-01/14.02.2001 г. 
за производство 

на електрическа енергия” 

от ВЕЦ 

 

6 

 

ТЕЦ “Варна” ЕАД 

 

№ Л-086-01/21.02.2001 г. 
за производство 

на електрическа енергия 

 

 

7 

ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД 

 

№ Л-094-01/21.02.2001 г. 
за производство 

на електрическа енергия 

 

 

2 

 

Енергийно 

предприятие 
Лицензия 

Брой 

задължителни 

указания 

 

“НЕК” ЕАД, 

преносен подрайон “Враца”; 

“Електроразпределение - 

Плевен” ЕАД, 

клон “Монтана”; 

“Химко” АД - Враца 

 

№Л-072-04/14.02.2001 г. 

за пренос 

на електрическа енергия; 

 

№ Л-051-07/08.01.2001 г. 

за разпределение 

на електрическа енергия 

 

3 

 

“Електроразпределение – 

Стара Загора” ЕАД, 

подрайон “Чирпан” 

 

№ Л-042-07/06.12.2000 г. 

за разпределение 

на електрическа енергия 

 

1 

“Електроразпределение - 

Столично” ЕАД, 

район “Юг” 

№ Л-066-07/07.02.2001 г. 

за разпределение 

на електрическа енергия 

 

 

2 

 



4. Жалби
Общият брой на постъпилите през 2003 година в комисията жалби в

частта “Електроенергетика” е 84, съответно от:

• физически лица – 54 бр.;

• юридически лица – 30 бр.

Подадените жалби се отнасят до електроразпределителни

предприятия и НЕК, както следва.

ДКЕР12

“Електроразпределение - 
Столично” ЕАД, 
район “Север” 

№ Л-066-07/07.02.2001 г. 
за разпределение 

на електрическа енергия 

 

1 

“Електроразпределение - 
Столично” ЕАД, 

район “Запад” 

 

№ Л-066-07/ 07.02.2001 г. 
за разпределение 

на електрическа енергия 

 

4 

 

“Топлина електроенергия газ 
екология - 21” ООД, 

гр. Стамболийски 

 

№ Л-119-05/12.12.2002 г. 
за пренос 

на топлинна енергия 

 

3 

 

Енергийно  

предприятие 
Лицензия 

Брой  

жалби 

“Електроразпределение –  

Стара Загора” ЕАД 

№ Л-042-07/06.12.2000 г. 
за разпределение  

на електрическа енергия 

5 

“Електроразпределение –  

Горна Оряховица” ЕАД 

№ Л-046-07/06.12.2000 г. 
за разпределение  

на електрическа енергия 

7 

 

“Електроразпределение - 
Столично” ЕАД 

№ Л-066-07/07.02.2001 г. 
за разпределение  

на електрическа енергия 

33 

 



Проблемите, засегнати в жалбите, могат да се системати-
зират както следва:

• Прекъсване на електрозахранването (доставката на електрическа

енергия) поради неиздължени суми или неправомерно въздействие

върху средствата за търговско измерване на потребителя – кражба на

електрическа енергия, скъсани пломби;

• Отклонения в параметрите на подаваната електрическа енергия;

• Непрекъсваемост на доставката на електрическа енергия;

• Изкупуване на електросъоръжения на юридически и физически лица

от страна на електроразпределителното предприятие;

• Некоректно отчитане на СТИ и преизчисляване на консумираната

електрическа енергия;

• Отказ за присъединяване на нови потребители; Въведената

двустъпална тарифна структура;

• Отдадена реактивна енергия в електроразпределителната мрежа от

консуматори;

• Намеса в работата на средствата за търговско измерване;

• Снабдяване с електрическа енергия на предприятия на територията

на “Химко” АД – Враца.

“Електроразпределение - 

Плевен” ЕАД 

№ Л-051-07/08.01.2001 г. 

за разпределение  

на електрическа енергия 

4 

“Електроразпределение - 

Пловдив” ЕАД 

№ Л-052-07/08.01.2001 г. 

за разпределение  

на електрическа енергия 

14 

“Електроразпределение – 

София област” ЕАД 

№ Л-053-07/08.01.2001 г. 

за разпределение  

на електрическа енергия 

11 

“Електроразпределение – 

Варна” ЕАД 

№ Л-045-07/06.12.2000 г.  

за разпределение  

на електрическа енергия 

8 

“НЕК” ЕАД 

№ Л-072-04/14.02.2001 г. 

за пренос 

на електрическа енергия 

2 
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С решения на ДКЕР е даден статут на привилегировани потре-

бители на следните потребители на електрическа енергия:

1. “Стомана индъстри” АД, гр. Перник (решение № ПП-001/19.06.2003 г.)

2. “Свилоза” АД, гр. Свищов (решение № ПП-002/19.06.2003 г.)

3. “Неохим” АД, гр. Димитровград (решение № ПП-003/19.06.2003 г.)

4. “Юмикор мед” АД, гр. Пирдоп (решение № ПП-004/19.06.2003 г.)

5. “КЦМ” АД, гр. Пловдив (решение № ПП-005/19.06.2003 г.)

6. “Елаците мед” АД, с. Мирково (решение № ПП-006/19.06.2003 г.)

7. “Асарел-медет” АД, гр. Пирдоп (решение № ПП-008/19.06.2003 г.)

8. “Агрополихим” АД, гр. Девня (решение № ПП-009/19.06.2003 г.)

9. “Девня Цимент” АД, гр. Девня (решение № ПП-010/19.06.2003 г.)

10. “Мини Марица изток” ЕАД, гр. Раднево (решение № ПП-012/19.06.2003 г.)

Благодарение на активната намеса на ДКЕР повечето от проблемите

на жалбоподателите са своевременно разрешени по законосъобразен ред.

5. Либерализация на електроенергийния пазар
С решение на ДКЕР № ТЕ-001/17.12.2002 г. са определени

мощността и количеството електрическа енергия, които всеки независим

производител може да договаря с привилегировани потребители до края на

2003 година.

Независими 

производители 

на електрическа енергия 

ТЕЦ 

“Марица- 

изток 2” 

ТЕЦ 

“Варна" 

ТЕЦ 

“Бобов 

дол" 

ТЕЦ 

“Русе"  

(блок 4) 

ТЕЦ 

“Марица 3" 

1.Освободена максимална 

разполагаема мощност, 

която не се изкупува от 

“НЕК” ЕАД  

чрез годишни договори 

MW.h 250 180 100 90 80 

2. Максимално количество 

електрическа енергия, което 

може да бъде договаряно в 

условията на конкурентен 

пазар и свободно 

договорени цени 

хил. 

kWh 
900 000 760 000 370 000 80 000 60 000 

3. Максимална активна 

мощност за договаряне на 

енергията по т. 2 за всеки от 

месеците в периода  

м.7 - м.11.2003 г. 

MW 250 180 100 90 
80 

(от м. 8.2003 г.) 

 

ДКЕР14



IV. ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

1. Ценово регулиране
При прегледа на отчетените финансови резултати на дружествата

към 31.12.2002 г. беше констатирано, че 13 от общо 18 топлофикационни

дружества са приключили годината с печалба, а при останалите регистри-

раните загуби са по-ниски. Към края на 2001 година само 3 от общо 19

топлофикационни дружества са приключили с положителен финансов

резултат.

Общата стойност на направените инвестиции в сектора за 2002

година е в размер на 34 158 хил. лв. Средствата са вложени предимно в

реконструкция и рехабилитация на абонатните станции, намаляване на

технологичните разходи по преноса на топлинна енергия, намаляване на

собствените нужди от електрическа и топлинна енергия, минимизиране на

разходните норми за производство чрез въвеждане на по-ефективни

режими на работа.

През 2003 година бяха утвърдени цени на топлинна енергия и

преференциални цени на електрическа енергия, произведена от централи с

комбиниран начин на производство на топлинна и електрическа енергия,

на  27 дружества, от които:

• деветнадесет топлофикационни дружества;

• осем заводски централи.

При утвърждаването на преференциалните цени за продажба на

електрическата енергия беше запазен принципът за заводските централи

цената да е индивидуална за всяко дружество, а за топлофикационните

дружества цената да е диференцирана в зависимост от горивната база.

Цените на топлинната енергия на дружествата с комбиниран цикъл на

производство на топлинна и електрическа енергия бяха изчислени при

запазване на утвърдената до момента преференциална цена на електрическа

енергия.

Утвърдените цени на топлинната енергия с топлоносител гореща

вода са двукомпонентни – цена за мощност и цена за енергия, а цените с

топлоносител водна пара – еднокомпонентни.

Утвърдените средни цени на топлинната енергия за различните

топлоносители на топлофикационните дружества за 2002 и 2003 година са

по-ниски с 3.02 % за горещата вода и  1.8 % за водната пара.
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2. Разрешения и лицензии
През годината бяха издадени пет лицензии, в т.ч. две на вертикал-

но интегрирано енергийно предприятие – за производство и за пренос на

топлинна енергия, и три за комбинирано производство на електрическа и

топлинна енергия.

През годината бяха проучени и взети решения по 8 преписки,

образувани по заявления за прекратяване на лицензии или за разрешаване

действия с основно енергийно оборудване.

ДКЕР16

Инсталирана мощност,  

MW 
Енергийно  

предприятие 
Лицензия 

топлинна електрическа 

“Свилоза 2001” АД, 
гр. София 

№ Л-122-03/ 23.04.2003 г.  
за производство на електрическа  

и топлинна енергия  
за срок от 20 години 

280 120 

№ Л-121-02/15.01.2003 г. 
за производство на топлинна енергия  

за срок от 10 години 

18,2 
"Топлофикация –  

Лозница" ЕАД, 
гр. Лозница № Л-120-05/15.01.2003 г. 

за пренос на топлинна енергия 

за срок от 10 години 

14,2 

- 

"Ямболен" АД, 
гр. Ямбол 

№ Л-129-03/06.11.2003 г.   
за производство на електрическа  
и топлинна енергия (под условие)  

за срок от 25 години 

148,6 

 (150 +10%) 

5,5 

(40 +10%) 

“Фабрика за хартия - 
Стамболийски” АД, 
гр. Стамболийски 

№ Л-130-03/13.11.2003 г.  
за производство на електрическа  

и топлинна енергия  
за срок от 10 години  

150 26 

 

Енергийно 

предприятие 
Лицензия Решение на ДКЕР 

"Захарни заводи" АД, 

гр. Горна Оряховица 

№ Л-097-03/14.03.2001 г.   

за производство на електрическа 

и топлинна енергия  

Разрешение да сключи договор  

за ипотека върху ТЕЦ заедно с 

прилежащата към нея земя и  

договор за особен залог върху 

машините и съоръженията  

на централата 

 



3. Контрол
Съгласно графика на плановите проверки, приет от комисията, са

извършени проверки в 12 топлоенергийни дружества, а в 3 са извършени

извънредни проверки.

№ Л-092-02/ 21.02.2001 г.   

за производство  

на топлинна енергия 

Отнемане и прекратяване  

на лицензията "Топлофикация –  

Искрец" ЕАД, 

с. Искрец, 

общ. Своге № Л-093-05/21.02.2001 г.  

за пренос на топлинна енергия  

Отнемане и прекратяване  

на лицензията 

"Свилоза" АД, 

гр. Свищов 

№ Л-006-03/17.10.2000 г.  

за производство на електрическа 

и топлинна енергия   

Разрешение за извършване на 

сделка на разпореждане, 

прекратяване  

на лицензията 

“Херос” ЕООД, 

гр. Габрово 

№ Л-111-02/ 06.06.2001 г.  

за производство  

на топлинна енергия 

Прекратяване на преписката за 

даване на разрешение за 

извеждане от експлоатация на 

основни съоръжения  

в отоплителна централа 

“ТТТ – Слънце”  

(Ентел) АД, 

гр. София 

№ Л-103-02/ 21.03.2001 г.  

за производство  

на топлинна енергия 

Прекратяване на лицензията 

"Топлофикация –  

Ямбол"  ЕАД,  

гр. Ямбол 

№ Л-028-02/ 15.11.2000 г.  

за производство  

на топлинна енергия 

Разрешение за извеждане от 

експлоатация на основни 

съоръжения – 2 броя 

" Топлофикация –  

Русе" ЕАД, 

гр. Русе 

№ Л-029-03/ 15.11.2000 г. 

за производство на електрическа 

и топлинна енергия   

Разрешение за извеждане от 

експлоатация на основно 

съоръжение – 1 брой 

"Лукойл Нефтохим 

Бургас" АД,  

гр. Бургас 

№ Л-106-03/ 10.05.2001 г.   

за производство  

на топлинна енергия  

Разрешение за извеждане от 

експлоатация на основни 

съоръжения – 1 брой 
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От плановите проверки 5 са осъществени като комплексни и 7 – като

тематични по качеството на обслужване. Проверено е изпълнението на ус-

ловията на 14 лицензии, от които 2 за комбинирано производство, 1 за про-

изводство на топлинна енергия и 11 за пренос на топлинна енергия. Една

от извънредните проверки е извършена по жалба на гражданин и две – по

заявления за лицензиране.

Резултатите от проверките са отразени в констативни протоколи,

представени са съответните доклади с предложения за решения на ДКЕР,

изготвени са и са изпратени писма със задължителни указания до енер-

гийните предприятия, както следва.

ДКЕР18

Енергийно  

предприятие 
Лицензия 

Брой  

задължителни  

указания 

№ Л-043-03/ 06.12.2000 г. 

за производство на електрическа 

и топлинна енергия 
“Топлофикация –  

Казанлък” ЕАД, 

гр. Казанлък 
№ Л-044-05/ 06.12.2000 г. 

за пренос на топлинна енергия 

2 

“Свилоза 2001” АД, 

гр. София 

№ Л-122-03/ 23.04.2003 г. 

за производство на електрическа 

и топлинна енергия 

3 

№ Л-008-03/17.10.2000 г. 

за производство на електрическа 

и топлинна енергия 
“Топлофикация –  

Габрово" ЕАД,  

гр. Габрово 
№ Л-009-05/17.10.2000 г. 

за пренос на топлинна енергия 

3 

“Видахим” АД, 

гр. Видин 

№ Л-116-03/27.11.2002 г. 

за производство на електрическа 

и топлинна енергия 

- 

№ Л-041-02/06.12.2000 г. 

за производство на топлинна енергия “Топлофикация –  

Варна" ЕАД,  

гр. Варна № Л-040-05/06.12.2000 г.  

за пренос на топлинна енергия 

- 

 



№ Л-023-02/ 15.11.2000 г.  

за производство на топлинна енергия “Топлофикация –  

Бургас" ЕАД,  

гр. Бургас № Л-024-05/15.11.2000 г.  

за пренос на топлинна енергия 

- 

№ Л-035-03/ 15.11.2000 г.  

за производство на електрическа  

и топлинна енергия “Топлофикация –  

Шумен" ЕАД,  

гр. Шумен 
№ Л-034-05/15.11.2000 г.  

за пренос на топлинна енергия  

3 

№ Л-022-02/ 15.11.2000 г.  

за производство на топлинна енергия “Топлофикация - ВТ" 

ЕАД, 

гр. Велико Търново № Л-021-05/15.11.2000 г.  

за пренос на топлинна енергия  

7 

№ Л-082-02/ 21.02.2001 г.  

за производство на топлинна енергия “Топлофикация –  

Разград" ЕАД,  

гр. Разград № Л-083-05/21.02.2001 г.  

за пренос на топлинна енергия  

4 

№ Л-121-02/15.01.2003 г.  

за производство на топлинна енергия "Топлофикация –  

Лозница" ЕАД,  

гр. Лозница 
№ Л-120-05/15.01.2003 г.  

за пренос на топлинна енергия 

6 

№ Л-012-02/17.10.2000 г.  

за производство на топлинна енергия "Топлофикация  

Пловдив" ЕАД,  

гр. Пловдив № Л-010-05/17.10.2000 г.  

за пренос на топлинна енергия 

- 

"АЕЦ - Козлодуй" ЕАД 

гр. Козлодуй 

№ Л-050-05/11.12.2000 г.  

за пренос на топлинна енергия 
- 
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4. Жалби
През годината е извършена една проверка по жалба на стопански

потребители, както и една проверка по жалба на лицензиант срещу

лицензиант.

За същия период са обработени над 250 жалби и сигнали на битови

потребители на топлинна енергия и след извършване на проверки са

изпратени съответни препоръки и указания до енергийните дружества и

отговори на гражданите.

ДКЕР20

Енергийно  

предприятие 
Лицензия 

Брой  

жалби 

“Топлофикация –  

София" АД, 
гр. София  

№ Л-033-05/15.11.2000 г.  
за пренос на топлинна енергия 

225 

“Топлофикация –  

Враца" ЕАД, 
гр. Враца  

№ Л-026-05/15.11.2000 г.  
за пренос на топлинна енергия 

1 

“Топлофикация –  

Пловдив” ЕАД, 
гр. Пловдив 

№ И1-Л-010-05/ 16.01.2002 г.  
за пренос на топлинна енергия 

5 

"Топлофикация –  

Сливен" ЕАД, 
гр. Сливен 

№ Л-085-05/21.02.2001 г.  
за пренос на топлинна енергия 

2 

“Топлофикация –  

Перник" ЕАД, 
гр. Перник 

№ Л-056-05/08.01.2001 г.  
за пренос на топлинна енергия 

4 

"Топлофикация –  

Шумен" ЕАД, 
гр. Шумен 

№ Л-035-03/15.11.2000 г.  
за производство на електрическа  

и топлинна енергия 

3 

"Топлофикация –  

Бургас" ЕАД, 
гр. Бургас 

№ Л-024-05/15.11.2000 г.  
за пренос на топлинна енергия 

3 

 



Основните проблеми, засегнати в постъпилите жалби, са
свързани с:

• качеството на обслужване,

• начина на прилагане на цената за мощност,

• прилагането на системата за дялово разпределение на топлинната

енергия от страна на фирмите – оператори на услугата – точност на

данните, срокове на изготвяне на изравнителните сметки и на

отговорите по жалби и сигнали.

Запазва се  тенденцията част от жалбите да са предизвикани от недоб-

ро познаване на нормативната уредба, непознаване на правата на потреби-

телите като страна по договорите за продажба на топлинна енергия и за

услугата “дялово разпределение”.

5. Общи условия към договорите за продажба на топлинна
енергия

С решения на ДКЕР са утвърдени предложените от 7 енергийни

предприятия общо 9 бр. “Общи условия към договорите за продажба на

топлинна енергия” на битови и на стопански потребители.

"Топлина 
електроенергия  

газ екология - 21" ООД, 
гр. Стамболийски 

№ Л-119-05/12.12.2002 г.   
за пренос на топлинна енергия 

2 

"Топлофикация –  

Плевен" ЕАД, 
гр. Плевен 

№ Л-059-05/08.01.2001 г.  
за пренос на топлинна енергия 

3 

"Топлофикация –  

Варна" ЕАД, 
гр. Варна 

№ Л-040-05/06.12.2000 г.  
за пренос на топлинна енергия 

2 
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V. ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

1. Ценово регулиране
Отчетената  счетоводна печалба на “Булгаргаз” ЕАД към края на 2002

година  е около четири пъти по-висока в сравнение с предходната година. В

съответствие с методиката за разделно счетоводство между видовете лицен-

зирани дейности на дружеството, печалбата е счетоводно разпределена, ка-

то за дейността пренос е отчетена печалба в размер на 50.5 млн. лв.

Финансовите отчети на газоразпределителните предприятия за 2002

година показват, че девет от деветнадесет газоразпределителни дружества

отчитат счетоводна печалба за 2002 г. в сравнение с предходната година,

през която три газоразпределителни дружества са приключили годината с

печалба. Отчетените загуби за 2002 г. са по-ниски за съответните дружества

в сравнение с предходната година, с изключение на четири газоразпреде-

лителни дружества, при които стойността на отчетените загуби  е по-висока.

Утвърдените цени за пренос по газоразпределителните мрежи за 2002

година са осигурили на дружествата необходимите приходи за извършване

на инвестициите.

За всяко тримесечие на 2003 година цените на природния газ при

продажба от газопреносното и газоразпределителните предприятия са

утвърдени в съответствие с промяната на цената на природния газ на входа

на газопреносната мрежа.

Утвърдена е единна цена, по която “Булгаргаз” ЕАД продава
природен газ на всички потребители, присъединени към преносната
мрежа и на газоразпределителните дружества.

Утвърдена е цена за съхранение на природен газ за външни клиенти,

изчислена за съхранение на 100 млн. м³ природен газ за шестмесечен

период и прилагана за едногодишен регулаторен период.

Извършен е ценови преглед на внесените предложения от газораз-

пределителните дружества за актуализация на утвърдените от ДКЕР, в сила

от 01.04.2002 година, начални годишни цени за пренос по газораз-

пределителните мрежи и цени за присъединяване на битови потребители

към газоразпределителните мрежи от структурата на “Овергаз Инк.” АД.

Цените за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи

на останалите  газоразпределителни дружества не са актуализирани при
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отчитане размера на неполучения или надвзетия годишен приход през

предходната година поради това, че не е запазена първоначално определената

сумарна нетна настояща стойност за регулаторния период, в резултат на

променените инвестиционни програми за този период съгласно изиск-

ванията на чл.15 и чл.17 от Наредбата за образуване и прилагане на цените

и тарифите на природния газ.

Утвърдените цени за пренос на природен газ по газоразпреде-

лителните мрежи на тези дружества през 2003 г. са образувани в съответ-

ствие с променената им инвестиционна програма и съответните прогноз-

ни консумации.

Единадесет газоразпределителни дружества имат утвърдени цени за

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа по подгрупи

потребители от групата на промишлените и обществено-административ-

ните и търговски потребители. Подгрупите са дефинирани според годиш-

ното потребление, определено от дружествата в съответствие с търговската

им политика.

Образуваните цени за пренос на природен газ по газоразпреде-

лителните мрежи по подгрупи потребители според годишните консумации

съответстват на средно претеглената пределна цена за пренос на

съответната група.

2. Лицензии
В съответствие с разпоредбите на ЗЕЕЕ за осъществяване на

дейностите в енергетиката през отчетния период 4 търговски дружества са

подали заявления, по които от ДКЕР са издадени лицензии за

“разпределение на природен газ”.
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Енергийно  

предприятие 
  Лицензия  

”Софиягаз” ЕАД,  

гр. Божурище 

№ Л-127-08/09.10.2003 г.  

за разпределение на природен газ  

на територията на град София  

с изключение на район Банкя  

за срок от 10 години 

“Добруджа газ”АД, 

гр. Генерал Тошево  

№Л-126-08/17.07.2003 г.  

за разпределение на природен газ  

на територията на град Генерал Тошево  

за срок от 10 години 

 



3. Контрол
В съответствие с одобрения от ДКЕР “График за плановите ком-

плексни проверки по изпълнение на лицензионните условия в енергий-

ните дружества”, от сектор “Газоснабдяване“ по утвърдена “Програма за

провеждане на комплексна проверка” през 2003 година са извършени 16

планови проверки, както следва.

“Газоснабдяване Русе”ЕАД, 

гр. София 

№ Л-128-08/09.10.2003г.  
за разпределение на природен газ  

на територията на община Русе  
за срок от 10 години 

"Варнагаз" АД,  

гр. Варна 

№ Л-125-08/17.07.2003г.  
за разпределение на природен газ  

на територията на община Варна  

с  изключение на районите  

"Вл. Варненчик", "Младост" и "Аспарухово"  
за срок от 10 години 
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Енергийно  

предприятие 

Лицензия 

Брой 

задължителни 

указания 

 “Газоснабдяване Нови 

Пазар”АД, 

гр. Нови пазар 

№ Л-101-08/14.03.2001 г. 

за разпределение на природен газ  

на територията  

на община Нови пазар  

- 

“Газоснабдяване Попово”АД, 

гр. Попово 

№ Л-054-8/08.01.2001 г. 

за разпределение на природен газ  

на територията  

на община Попово  

- 

“Централгаз”АД,    

гр. Габрово 

№ Л-079-08/14.02.2001 г. 

за разпределение на природен газ  

на територията  

на община Габрово 

2 (нд) 

“Кожухгаз”АД,  

гр.Петрич   

 № Л-003-08/03.10.2000 г. 

за разпределение на природен газ  

на територията  

на град Петрич  

2 (нд) 
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“Велбъждгаз”АД,  

гр.Кюстендил 

№ Л-105-08/21.3.2001 г. 

за разпределение на природен газ  

на територията  

на община Кюстендил 

2 (нд) 

“Павгаз”АД,  

гр.Павликени 

№ Л-015-08/30.10.2000 г. 

за разпределение на природен газ  

на територията  

на община Павликени 

 - 

“Раховецгаз 96”АД,  

гр. Горна Оряховица 

№ Л-017-08/30.10.2000 г. 

за разпределение на природен газ  

на територията  

на община Велико Търново   

2 (нд) 

“Раховецгаз 96” АД,  

гр. Горна Оряховица 

 № Л-016-08/30.10.2000 г. 

за разпределение на природен газ  

на територията  

на община Горна Оряховица   

2 (нд) 

“Раховецгаз 96” АД,  

гр. Горна Оряховица 

№ Л-057-08/08.01.2001 г. 

за разпределение на природен газ  

на територията на община Лясковец 

2 (нд) 

“Булгаргаз”ЕАД  ЦДУ, 

гр. София  

№ Л-075-06/14.02.2001 г.  

за пренос на природен газ 
 - 

“Булгаргаз”ЕАД  ЦДУ, 

гр. София    

№ Л-077-10/14.02.2001 г. 

за транзитен пренос  

на природен газ 

-  

“Булгаргаз”ЕАД, 

район Чирен 

№ Л-074-09/14.02.2001 г. 

за съхранение на природен газ 
-  

“Булгаргаз”ЕАД, 

район Вълчидол 

№ Л-076-08/14.02.2001 г. 

за разпределение на природен газ 
 - 

“Булгаргаз”ЕАД, 

район Ботевград 

№ Л-076-08/14.02.2001 г. 

за разпределение на природен газ 
 - 

 



“Булгаргаз”ЕАД,         

район Стара Загора 

№ Л-076-08/14.02.2001 г. 

за разпределение на природен газ 
 - 

“Булгаргаз”ЕАД,              

 район Ихтиман 

№ Л-076-08/14.02.2001 г. 

за разпределение на природен газ 
 - 

 

Забележка. Със знак “нд” са отбелязани дружествата, които не са започнали да осъществяват дейността

по лицензията.

За всяка проверка са изготвени констативни протоколи и след

анализ на резултатите са изготвени доклади до председателя, които са

одобрени.

Не са извършвани проверки по лицензиите за разпределение на

природен газ на тези дружества, за които е известно, че не са започнали да

осъществяват дейността, за която са лицензирани.

В ДКЕР няма постъпили писмени данни дали е започнало изграж-

дането на газоразпределителните мрежи (Приложение № 2 към лицен-

зиите), както и за дейностите по изпълнение на плановете за развитие

(Приложение № 3 към лицензиите). Поради това проверките ще бъдат

отложени за следващ период и от тези дружества ще се поиска писмен от-

чет и становище относно реалните възможности за осъществяването на

дейността по предмета на лицензията.

В отговор на изпратените  писма, единствено от “Централгаз” АД са

изпратени отчет и становище, което дава възможност на ДКЕР да прило-

жи Закона за енергетиката.

Осъществени със заповед на председателя са и  две  извънредни

проверки:

• в  “Газоснабдяване Хасково” АД, което практически е преустано-

вило дейността поради неразрешен спор с “Химмаш” АД – Хасково.

Спорът няма решение до момента, водят се съдебни дела;

• в  “Булгаргаз” ЕАД – експлоатационен район “Чирен”, и “Монтана-

газ” АД във връзка със спор по търговските измервания. В резултат

от проверката спорът е разрешен.
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4. Общи условия на договорите за продажба на природен газ
През 2003 година от комисията са приети “Общи условия на дого-

ворите за продажба на природен газ на битови потребители” на лицензи-

раните дружества.

5. Търгове
Съгласно Закона за енергетиката и енергийната ефективност и

разработването на общия енергиен баланс на страната, изграждането на

нови газоразпределителни мрежи се извършва в съответствие с Опис по

чл. 4, т. 7 от ЗЕЕЕ, одобрен и публикуван от Министерството на енергети-

ката и енергийните ресурси. Инвеститор за изграждане на нови газораз-

пределителни мрежи се определя въз основа на търг, проведен от ДКЕР

съгласно чл. 36 от ЗЕЕЕ. Министерството е предоставило на комисията

частта от описа за нови газоразпределителни мрежи, в който са определени

осем региона. В съответствие с изискванията на Закона за ДКЕР

произтичат конкретни задължения по организиране и провеждане на

търгове за избор на инвеститор.

Подготовката и провеждането на търгове за избор на инвеститор за

изграждане на нови газоразпределителни мрежи е нова за ДКЕР дейност. С

оглед реализирането ѝ , комисията кандидатства за финансиране и експерт-

но съдействие по PPIAF (Public-Private Infrastructure Advisory Facility –

Световна банка). Основната цел на проекта беше да се подпомогне ДКЕР

при разработването на съвременна тръжна процедура и създаването на

утвърдени и ясни правила за избор на инвеститор.

След съвместна работа на консултантите и комисията, по

програмата PPIAF бяха разработени “Вътрешни правила за провеждане на

търгове за избор на инвеститор за изграждане на нови газоразпредели-

телни мрежи”. Съвместно бе изготвен окончателен доклад, съдържащ край-

ните резултати по този проект.

С оглед изготвяне на тръжните документации ДКЕР, чрез конкурс по

ЗОП, определи консултанти за събиране на  информация от общините и от

“Булгаргаз” ЕАД за всеки от осемте региона. Информацията беше обра-

ботена, систематизирана и послужи при изготвяне на тръжните докумен-

тации.
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ДКЕР е разработила “Вътрешни правила за провеждане на търг за

определяне на инвеститор” по чл. 36 от ЗЕЕЕ, в които е развита процеду-

рата за откриване и провеждане на търг. Вътрешните правила са приети с

решение на комисията.

Към настоящия момент е изготвена Програма за търговете, която

обхваща включените в Описа региони и са открити процедури за

провеждане на търговете за три от регионите. В съответствие с програмата,

ДКЕР с решение определи за всеки от регионите работни групи, които

изготвиха тръжна документация за съответния регион, определиха начина

и срока за провеждане на търговете. Съгласно тази програма, ДКЕР  взе

решение за откриване на процедура за провеждане на търгове за избор на

инвеститор. С решение на ДКЕР бе определена комисия за провеждане на

търга и срок за оценяване на предложенията, разглеждане на заявленията,

оценяване на предложенията и класиране на кандидатите. В момента тече

процедурата за определяне на инвеститор по търга, обявен от ДКЕР за

регион “Мизия”.

С решение на ДКЕР на спечелилия търга ще се издава разрешение за

изграждане на обекта, както и  лицензия за региона.

Успешното провеждане на търговете за изграждане на нови

газоразпределителни мрежи ще доведе до повишаване сигурността на

енергоснабдяването на страната чрез увеличаване на дела на природния газ

в структурата на първичния енергиен баланс.

6. Либерализация и тенденции в развитието на пазара на
природен газ

Съгласно приетата от Правителството на Република България

“Енергийна стратегия на България”, газовият сектор ще се развива в насока

“Създаване на пазар на природен газ на ниско налягане и въвеждането му в

жилищата за пряко изгаряне, като конкурентна и високоефективна

алтернатива на други горива”. Като приоритетна мярка при постигане на

посочената цел в стратегията е предвидено “конкурентно предлагане на

разрешителни за ускорено разработване на пазара на газ на ниско налягане”.

По-долу е представено развитието на пазара на природен газ за

страната към настоящия момент (данните за 2003 г. са оперативни).
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Внос и местен добив на природен газ

за периода 1997–2003 г., млн. м3

Внос на природен газ

за периода 1997–2003 г., млн. м3

Местен добив на природен газ

за периода 1997–2003 г., млн. м3
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Динамика на потреблението на природен газ

за периода 1997–2003 г., млн. м3

Потребление на природен газ

за периода 1997–2003 г., млн. м3

Година 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Консумация 4 594 3 791 3 253 3 417 3 140 2 741 2 866 

 

Структура на потреблението на природен газ

за периода 1997–2003 г., млн. м3

ДКЕР30

Година 
Група 

потребители 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Енергетика 1 524 1 379 1 336 1 167 1 136 1 078 1 141 

Химическа 

индустрия 
1 730 1 297 996 1 344 1 214 936 844 

Други индустрии 1 264 1 064 915 821 694 598 737 

 



Основни групи потребители, млн. м3
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Не индустриални 4 4 3 3 3 2 3 

Разпределителни 

дружества 
72 47 74 82 93 127 144 

ОБЩО 4 594 3 791 3 324 3 417 3 140 2 741 2 866 

 



VI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Със Закона за държавния бюджет за 2003 година на ДКЕР са утвърдени

следните натурални показатели – 85 щатни бройки, в това число 7 членове

на комисията.

В съответствие с ПМС 105/21.05.2002 г. за приемане на Наредбата за

условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация,

в ДКЕР беше извършена цялостната процедура по оценка на трудовото

изпълнение – от изготвяне на лични планове на служителите, до годишното

им оценяване към 30.11.2003 г. Като краен резултат са подписани годишни

лични оценки от всички служители от администрацията на комисията.

С ПМС 228 /15.10.2003 г. числеността на персонала в комисията се

увеличи с още  две  щатни бройки – за служител по сигурността на информа-

цията (по реда на Закона за защита на квалифицираната информация) и

финансов контрольор (по реда на Закона за държавния вътрешен финансов

контрол).

Към 31.12.2003 г. в ДКЕР са заети общо 78 щатни бройки, в това

число и членовете на комисията:

• членове на комисията – 7;

• държавни служители – 28;

• по трудови правоотношения – 43.

1. Човешки ресурси

По образователен ценз
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По видове специалисти

През отчетната 2003 година са постъпили общо седем служители и

са освободени трима служители.

Служителите в комисията взеха участие в различни специализирани

курсове за повишаване на своята квалификация. В тясно сътрудничество с

Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ)

голяма част преминаха през различни форми на обучение и квалификация,

организирани от ИПАЕИ.

Значителен брой семинари и курсове се проведоха и по между-

народни проекти. Обучението се проведе с участието  на чужди консултан-

ти и при активното посещение на заинтересованите служители на регула-

торната комисия.

От началото на 2002 година е осигурено необходимото обезпечаване

и със софтуер за документооборота в деловодството. Въведен е  Archimed

EDMS – модул единна държавна система за деловодство (ЕДСД). Систе-

мата работи самостоятелно, обновява се постоянно и предоставя всички

необходими възможности за извършване на регистрация и управление на

текущите работни процеси и осъществяване на ефикасен контрол на взети-

те решения. Подготвя се сканиране на всички първични документи и рабо-

та по електронен път. Развива се работата за обслужване на клиентите на

принципа “едно гише”.
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В съответствие с изискванията на ЗЕЕЕ и Устройствения правилник

на ДКЕР и нейната администрация, комисията подготвя и издава инфор-

мационен бюлетин два пъти в годината. В него се отразяват всички про-

мени в нормативната и поднормативната база, отнасяща се към дейността

на комисията. Бюлетинът съдържа и цялостния лицензионен регистър на

ДКЕР, както и актуална информация за нейната дейност.

2. Връзки с обществеността
В рамките на отчетния период работата на ДКЕР с обществеността,

медиите, държавните институции и неправителствените организации в

страната имаше за основна цел да задълбочи възприятието за необходимостта

и същността на провежданите реформи в енергийния сектор, както и да

прецизира в общественото пространство разбирането за точното място на

комисията в тях.

Положени бяха значителни усилия по утвърждаването и поддържането

на единна информационна политика в ДКЕР. Това се отнася както за текущата

вътрешна и външна информация, така и за оформянето и предаването в

публичното пространство на еднозначни послания за работата на комисията

и нейното значение за енергийния сектор на страната. Беше възприета

практика за провеждането на регулярни срещи с представители на средствата

за масова информация по вълнуващи ги проблеми, свързани с дейността на

комисията. Създадоха се по-добри възможности за работа с граждани. Чрез

електронната страница на комисията се получават жалби и въпроси, на които

се отговаря своевременно.

Присъствието на членове на комисията и експертите на ДКЕР в

публичното пространство стана по-осезаемо. Това се отнася в значителна

степен за участието на комисията в подготовката на проекта на новия Закон

за енергетиката.

Съвместно с представители на МЕЕР, външни консултанти и

неправителствени организации от енергийния сектор, бяха планирани и

проведени редица съвместни действия за разясняване на специфични

въпроси в сектора, които попадаха във фокуса на обществения интерес.

Като резултат от направеното през годината може да се посочи, че

от централните медии в страната са публикувани или излъчени  в общест-

веното пространство редица материали за ДКЕР и нейната работа. Като

цяло отношението на медиите към ДКЕР е положително.
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Своевременно са планирани и реализирани мероприятия за

изясняване на опитите за представяне в публичното пространство на

различни действия и решения на комисията, не добре разяснени пред

обществеността.

3. Информационнo обслужване
Във връзка с осъществяването на цялостната дейност на ДКЕР са

проведени редица дейности, свързани с информационното обслужване на

комисията и реализирането на съвременни методи и организация на работата

по архивиране и съхраняване на информацията.

В комисията функционира локална компютърна мрежа, в която са

свързани всички персонални компютри. Осъществена е цялостна

компютърна обезпеченост на наличните специализирани работни места. В

това отношение след провеждането на конкурс е извършена смяна на

фирмата – доставчик на Internet. Вследствие на това се наложи и смяна на

активното мрежово оборудване и пренастройка на действащия софтуер.

Извършена е пререгистрация на домейна на ДКЕР – dker.bg, в

Цифрови Системи ООД.

Съвместно със звеното за връзки с обществеността бяха разработени

нов дизайн и организация на електронната страница на комисията. WEB

страницата на ДКЕР беше номинирана през м. септември 2003 година за

награда в категорията за най-добра (сред 150 представени) от гледна точка

на Закона за достъп до обществената информация.

Специалистите по информационни технологии взеха активно

участие в извършването на оценката на тръжната документация за

закупуване на софтуер и хардуер за т. нар. “защитна стена”, а така също и в

търгове по програма ФАР  на Европейския съюз, както и в инсталиране и

настройка на новото оборудване.

През отчетния период бяха извършени “ъпгрейд” и тестване на

сървъра, предназначен за системата за управление на информацията (MIS),

както и на сървърите и на контролерите на домейна на ДКЕР.

С участие на специалистите по информационни технологии беше

извършена разработката и внедряването в информационната среда на

ДКЕР на действаща система MIS.
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VII. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През изминалата 2003 година продължи активният обмен на опит и

информация, насочени към утвърждаването на ДКЕР.

Основна цел на международната дейност беше свързана с

изучаването на  регулаторните практики в страните от Европейския съюз,

Източна Европа, САЩ и др. Нов акцент е насочването към дейността на

енергийните регулатори от региона на Балканите.

Дейността  по проекти с международно финансиране беше воде-
ща през изминалия период. Стартиралият през есента на 2002 г. проект BG

0003.04 “Институционално укрепване на ДКЕР” по Националната програ-

ма Фар 2000 продължи развитието си в следните области:

• развитие на регулаторната рамка;

• прилагане на ценовата методология;

• изграждане на Информационна система за управление (ИСУ);

• човешки ресуси и обучение.

Техническата помощ на консултанта ECH/OVM, Германия, отра-

зяваща опита на развитите европейски страни, съдейства за изпълнението

на функциите на ДКЕР като действащ регулаторен орган в енергийния

отрасъл.

През първото полугодие на 2003 година приключи проектът на

Световната банка “Разработване на тръжни процедури за избор на

инвеститори за  газоразпределителните мрежи” (PPIAF), целящ подпомагане

на ДКЕР в изпълнението на регулаторните ѝ функции във връзка с

провеждането на търговете за регионални газоразпределителни мрежи.

В рамките на проекта за техническа помощ на електроенергийните

системи на страните от Югоизточна Европа на канадския консорциум

SEETEC, бе осъществен краткосрочен проект за оказване помощ при

регулиране на загубите на електроенергия при пренос и разпределение, и

ценообразуване.

През м. август 2003 г. започна дейността по проекта на Американската

агенция за международно развитие “Развитие на енергийното регулиране в

България”. Консултантът “Пиърс Атууд” съдейства на комисията в развитието

на нормативната уредба, разработването на тарифи, счетоводната и

регулаторна отчетност.
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Основна тема в международните участия на ДКЕР беше
развитието на регионален пазар на електроенергия на Балканите. ДКЕР

участва в трите официални срещи на работната група на регулаторите от

Югоизточна Европа (SEEER WG) и във Втория електроенергиен форум за

Югоизточна Европа (“Атински форум”). В периода 22–24 октомври 2003 г.

София беше домакин на Втората енергийна седмица за Югоизточна Европа

в рамките на Атинския процес за създаване на регионален енергиен пазар и

неговото интегриране към европейския енергиен пазар. Представители на

комисията участваха в работната група по организацията от българска страна,

а неин член представи  ДКЕР на Семинара по енергийна политика и

статистика на страните в преход, организиран от Международната

енергийна агенция.

Посещение в ДКЕР на представители на ККУ – Ню Джърси,

       м. септември 2003 г.
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Членове и експерти на ДКЕР участваха във Втората конференция по

енергийно регулиране и инвестиции и Седмото годишно събрание на

Регионалната асоциация на енергийните регулаторни органи (ERRA), в

работни срещи на комитетите “Цени и тарифи” и “Лицензиране и конку-

ренция”, в заседания на работната група на страните кандидатки. От значение

за квалификацията на експерти на ДКЕР бяха проведените два курса за

обучение по практически въпроси на енергийното регулиране.

Продължи и участието по изпълнението на Програмата за парт-

ньорство с Комитета за комунални услуги на щата Ню Джърси, организирана

от Националната асоциация на регулаторните комисии на САЩ (NARUC).

Cъстояха се две срещи: през януари в Ню Джърси на тема лицензиране и

регулиране в електроенергийния и газовия сектор и през септември в София

на тема икономически аспекти на енергийното регулиране.

През 2003 година Държавната комисия за енергийно регулиране
организира и участва в семинари с международно участие на следните
теми:

• “Енергетиката и присъединяването към Европейския съюз” – семинар

в рамките на проекта за институционално изграждане на ДКЕР по

Национална програма Фар 2000 (5–6 февруари 2003 г.);

• 2 семинара по въпросите на газоразпределението – в рамките на

проекта на Световна банка (16 януари и 12 май 2003 г.);

• “Изграждане и експлоатация на ветропаркове на територията на

Република България” (2 юли 2003 г.);

• “Семинар по въпросите на газоснабдяването” – организиран със

съдействието на NMCP, Холандия (7–11 юли 2003 г.).

Членове и експерти на ДКЕР взеха участие в Първата регионална

енергийна конференция “Югоизточна Европа: Трансгранична енергетика”

(29–30 април 2003 г.).

Презентация на ДКЕР беше направена и на проведената на 26 и 27

юни 2003 г. конференция на института “Адам Смит” – “Стратегическо инвес-

тиране в газовия и електрическия сектор в Югоизточна Европа”.

ДКЕР38



VIII. ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Бюджетът на ДКЕР за 2003 година беше приет със Закона за бюджета

на Република България за 2003 година както следва :

• приход – 4 000 хил. лв., като беше завишен от Министерство на

финансите с 1 000 хил. лв., спрямо предложения проектобюджет от

ДКЕР.

• разход – 1 747 хил. лв. с корекциите.

През 2003 година комисията събра приходи в размер на 3 672 хил. лв.

(при заложени от ДКЕР в проектобюджета – 3 000 хил. лв.), в това число:

• от държавни такси по Закона за енергетиката и енергийната ефек-

тивност 3 533 хил. лв. и

•   други неданъчни приходи (закупуване на тръжна документация) –

            139 хил. лв.

Просрочените вземания към 31.12.2003 г. са в размер на 204 хил. лв.

или 5.8 %  от всичките приходи за такси по Закона за енергетиката. Те са

основно от 18 дружества с просрочия над 500 лв.:

• 9 топлофикационни – 90 хил. лв.;

• 7 газови – 57.5 хил. лв.;

• 2 електроразпределителни – 56.5 хил. лв.

При стриктно съблюдаване на законовите разпоредби и целе-
съобразността на разходваните средства, ДКЕР усвои по разходната част на
бюджета си 1 456 хил. лв. или 83.34 %.

Икономията по разходната част на бюджета се дължи главно на :

• правилното и строго целево разходване на средствата по отделните

параграфи;

• незаети щатни бройки;

• икономия от закупуване на специализиран ПП – ГИС.
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План Изразходвани 
Параграф 

 хил. лв. 
% 

По параграфи 01, 02, 03, 05 и 07 

Заплати, възнаграждения 

и осигуровки 

1080 917 84,91 

Издръжка 516 408 79,07 

Разходи за членски внос 2 1,6 80,00 

Капиталови разходи 150 129 86,00 

 



Приходи 2003 г., хил. лв.

Със заповед № П-205/21.11.2003 г. на председателя на Сметната палата

е възложено на одитен екип да извърши одит на финансовото управление

на бюджета и имуществото на ДКЕР за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003

год., който не е приключил.

Бюджет 2003 г., хил. лв.

ДКЕР40



IX. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИ
ПРЕД ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ

ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ
 ПРЕЗ 2004 г.

• Изготвяне на подзаконовите актове, които следват от влезлия в сила

Закон за енергетиката

• Нов Устройствен правилник на ДКЕР и нейната администрация и

актуализиране на всички вътрешни правила

• Регулиране на цените в трите сектора, както и актуализиране на

средната продажна цена на електрическата енергия за битови нужди,

съгласно приетия през 2002 г. примерен тригодишен график

• Провеждане на търгове за определяне на инвеститор за изграждане

на нови газоразпределителни мрежи за регионите в страната

• Продължаване на лицензионната дейност и осъществяване на

контрол по изпълнение условията на лицензиите

• Оказване на помощ при приватизация на дружества и обекти в

енергетиката

• Създаване на условия за увеличаване на дела на възобновяемите

енергийни източници и комбинираното производство на

електрическа и топлинна енергия

• Решаване на проблема с недостига на работни помещения и зали
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РЕГИСТЪР
на издадените лицензии за дейностите в енергетиката

 съгласно Закона за енергетиката

№ 
Титуляр 

на лицензията 

Номер 

на 

лицензията 

Описание 

на дейността 

Срок 

на 

лицензията 

Промени 

1 2 3 4 5 6 

1 

"МОНТАНАГАЗ" АД 

гр. Монтана 3400 

пл. “Алеко Константинов" ет.2 

№ Л-001-08/ 

27.09.2000 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Монтана 

20 (двадесет) 

години 
 

2 

“ПЛЕВЕНГАЗ" АД* 

 

ПЛЕВЕНГАЗ" ЕАД 

гр. Плевен 5800 

пл. "Възраждане" 1 

№ Л-002-08/ 

27.09.2000 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Левски 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ И1-Л-002-08/ 

20.03.2002 г. 
за изменение 

на лицензия 

 

Отменено 

с протоколно 

решение 

№ 41/09.10.2003 г., 
т. 6, II 

3 

"КОЖУХГАЗ" АД 

гр. Петрич 2850 

ул. "Цар Борис ІІІ" 46 

№ Л-003-08/ 

03.10.2000 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на град Петрич 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-004-05/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Правец 

10 (десет) 

години 
 

4 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 
ПРАВЕЦ" ЕАД 

гр. Правец 2161 

ул. "Работническа" 9 

№ Л-005-02/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

10 (десет) 

години 
 

5 

"СВИЛОЗА" АД 

гр. Свищов 5250 

Западна индустриална 

зона 

№ Л-006-03/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ Пр-Л-006-03/ 

27.05.2003 г. 
за прекратяване 

на лицензия 

6 

"БЕДЕК" ЕАД 

гр. Трявна 5350 

ул. "Ангел Кънчев" 146 

№ Л-007-02/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

10 (десет) 

години 
 

№ Л-008-03/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

7 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 
ГАБРОВО" ЕАД 

гр. Габрово 5300 

ул. "Индустриална" 6 № Л-009-05/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Габрово 

20 (двадесет) 

години 
 

 

ДКЕР42

"

"

"



1 2 3 4 5 6 

№ Л-010-05/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  

за пренос 

на топлинна 

енергия 

на територията 

на град Пловдив 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ И1-Л-010-05/ 

16.01.2002 г. 

за изменение 

на лицензия 

№ Л-011-03/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ И1-Л-011-03/ 

16.01.2002 г. 

за изменение 

на лицензия 

8 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 

ПЛОВДИВ СЕВЕР" ЕАД* 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ 

ПЛОВДИВ" ЕАД 

гр. Пловдив 4003 

бул. "Васил Левски" 236 

№ Л-012-02/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  

за производство 

на топлинна 

енергия 

7 (седем) 

години 

Решение 

№ И1-Л-012-02/ 

16.01.2002 г. 

за изменение 

на лицензия 

№ Л-013-02/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  

за производство 

на топлинна 

енергия 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ Пр-Л-013-02/ 

16.01.2002 г. 

за прекратяване 

на лицензия 
9 

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - 

ПЛОВДИВ ЮГ” ЕАД* 

 

гр. Пловдив 4003 

бул. "Васил Левски" 236 № Л-014-05/ 

17.10.2000 г. 

Лицензия  

за пренос 

на топлинна 

енергия 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ Пр-Л-014-05/ 

16.01.2002 г. 

за прекратяване 

на лицензия 

10 

"ПАВГАЗ" АД 

гр. Павликени 5200 

ул. "Съединение" 4 

№ Л-015-08/ 

30.10.2000 г. 

Лицензия за 

разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община 

Павликени 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-016-08/ 

30.10.2000 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията  

на община  

Горна Оряховица 

20 (двадесет) 

години 
 

11 

 

"РАХОВЕЦГАЗ 96" АД 

гр. Горна Оряховица 5100 

ул. "Цар Освободител" 11 

№ Л-017-08/ 

30.10.2000 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община  

Велико Търново 

20 (двадесет) 

години 
 

12 

"ХЕБРОСГАЗ" АД 

гр. Пазарджик 4400 

ул. "Княз Борис І" 3 

№ Л-018-08/ 

30.10.2000 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Пещера 

20 (двадесет) 

години 
 

13 

"ЯМБОЛГАЗ 92" АД 

гр. Ямбол 8600 

ул. "Търговска" 56 

№ Л-019-08/ 

30.10.2000 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на град Ямбол 

20 (двадесет) 

години 
 

14 

"ОВЕРГАЗ ИНК." АД 

гр. София 1407 

ул. "Филип Кутев" 5 

№ Л-020-08/ 

30.10.2000 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община 

Божурище 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ Л-115/ 

10.07.2002 г., т. 2, 

за прекратяване 

на лицензия 
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№ Л-021-05/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия з 

а пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Велико 
Търново 

20 (двадесет) 

години 
 

15 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ" ЕАД 

гр. Велико Търново 5002 

ул. "Никола 

Габровски" 71А 

№ Л-022-02/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-023-02/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

16 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 
БУРГАС" ЕАД 

гр. Бургас 8000 

кв. Лозово, Северна 
промишлена зона, ПК 642 № Л-024-05/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Бургас 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-025-02/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

17 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ –  

ВРАЦА" ЕАД 

гр. Враца 3000 

ул. "Максим Горки" 9 № Л- 026-05/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Враца 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-027-05/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Ямбол 

10 (десет) 

години 
 

18 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ –  

ЯМБОЛ" ЕАД 

гр. Ямбол 8600 

кв. Индустриален 

 
№ Л-028-02/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

10 (десет) 

години 

Решение 

№ И1-Л-028-02/ 

19.06.2003 г. 
за изменение 

на лицензия 

№ Л-029-03/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ И1-Л-029-03/ 

14.05.2003 г. 
за изменение 

на лицензия 
19 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ – 

РУСЕ" ЕАД 

гр. Русе 7000 

ул. "Боримечка" 43 
№ Л-030-05/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Русе 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-031-02/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

20 (двадесет) 
години 

 

5 (пет) 
години 

 

20 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ –  

СОФИЯ" ЕАД* 

 

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – 

СОФИЯ” АД 

гр. София 1680 

ул. "Ястребец" 23 
№ Л-032-03/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

 

ДКЕР44

за пренос



1 2 3 4 5 6 

  
№ Л-033-05/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град София 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-034-05/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Шумен 

20 (двадесет) 

години 
 

21 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 
ШУМЕН" ЕАД 

гр. Шумен 9700 

ул. "Съединение" 62 А 

№ Л-035-03/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

22 

"СЕВЛИЕВОГАЗ - 2000" АД 

гр. Севлиево 5400 

ул. "Петко Р. Славейков" 1 

№ Л-036-08/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община 
Севлиево 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ И1-Л-036-08/ 

06.11.2002 г. 
за изменение 

на лицензия 

23 

"НОВА ПЛАМА" АД 

гр. Плевен 5800 

Индустриална зона 

№ Л-037-03/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

15 

(петнадесет) 

години 

 

№ Л-038-05/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Ботевград 

3 (три) 

години 

Решение 

№ Прод-Л-038-05/ 

11.07.2003 г. 
за продължаване 

срока на лицензия 

до 25 юли 2006 г. 24 

 

"МИКРОЕНЕРГИЯ" ООД 

гр. Ботевград 2140 

Индустриална зона - Юг 

№ Л-039-02/ 

15.11.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

3 (три) 

години 

Решение 

№ Прод-Л-039-02/ 

11.07.2003 г. 
за продължаване 

срока на лицензия 

до 25 юли 2006 г. 

№ Л-040-05/ 

06.12.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Варна 

20 (двадесет) 

години 
 

25 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ –  

ВАРНА" ЕАД 

гр. Варна 9020 

бул. "Януш Хуняди" 5 

№ Л-041-02/ 

06.12.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

26 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ -  

СТАРА ЗАГОРА" ЕАД 

гр. Стара Загора 6000 

ул. "Отец Паисий" 89 

№ Л-042-07/ 

06.12.2000 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на електрическа 
енергия 

на територията 

на област Стара 
Загора;  
Сливен; Ямбол; 
Бургас 

30 (тридесет) 

години 
 

27 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 
КАЗАНЛЪК" ЕАД 

гр. Казанлък 6100 

ул. "Цар Освободител" 42 

№ Л-043-03/ 

06.12.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

години 
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№ Л-044-05/ 

06.12.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Казанлък 

20 (двадесет) 

години 
 

28 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 

ВАРНА" ЕАД 

гр. Варна 9000 

ул. "Оборище" 13А 

№ Л-045-07/ 

06.12.2000 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на електрическа 
енергия 

на територията 

на област Варна; 
Добрич;  
Шумен; Търговище 

30 (тридесет) 

години 
 

29 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕАД 

гр. Горна Оряховица 5100 

ул. "Съединение" 151 

№ Л-046-07/ 

06.12.2000 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на електрическа 
енергия 

на територията на 
област  
Велико Търново; 
Габрово;  
Русе; Разград; 

Силистра 

30 (тридесет) 

години 
 

30 
"ДЕВЕН" АД 

гр. Девня 9160 

№ Л-047-03/ 

06.12.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

31 

"ПРИМАГАЗ" АД 

гр. Варна 9023 

ж.к. Владислав Варненчик, 

бл. 222А 

№ Л-048-08/ 

06.12.2000 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на кметствата 
"Владислав 
Варненчик", 
"Младост" 

и "Аспарухово" в 
състава 

на община Варна 

10 (десет) 

години 

Решение 

№ ПрИ-Л-048-08/ 

10.07.2002 г. 
за прекратяване 

на процедура 

по изменение 

на лицензия 

№ Л-049-03/ 

11.12.2000 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

30 (тридесет) 

години 
 

32 

 

"АЕЦ - КОЗЛОДУЙ" ЕАД 

гр. Козлодуй 3321 

№ Л-050-05/ 

11.12.2000 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Козлодуй 

30 (тридесет) 

години 
 

33 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 

ПЛЕВЕН" ЕАД 

гр. Плевен 5800 

ул. "Дойран" 73 

№ Л-051-07/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на електрическа 
енергия 

на територията 

на област Плевен; 
Ловеч;  
Враца; Монтана; 
Видин 

30 (тридесет) 

години 
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34 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 

ПЛОВДИВ" ЕАД 

гр. Пловдив 4000 

ул. "Хр. Г. Данов" 37 

№ Л-052-07/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на електрическа 

енергия 

на територията 

на област Пловдив; 

Пазарджик; 

Смолян; Кърджали; 

Хасково 

30 (тридесет) 

години 
 

35 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ -  

СОФИЯ ОБЛАСТ" ЕАД 

гр. София 1309 

бул. "Европа" 2 

№ Л-053-07/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на електрическа 

енергия 

на територията 

на Софийска 

област;  

Благоевград; 

Перник; 

 Кюстендил 

30 (тридесет) 

години 
 

36 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 

ПОПОВО" АД 

гр. Попово 7800 

пл. "Ал. Стамболийски" 1, 

ст. 302 

№ Л-054-08/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Попово 

10 (десет) 

години 
 

№ Л-055-03/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

15 

(петнадесет) 

години 

 

37 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 

ПЕРНИК" ЕАД 

гр. Перник 2300 

пл. "Св. Иван Рилски" 1 № Л-056-05/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  

за пренос 

на топлинна 

енергия 

на територията 

на град Перник 

15 

(петнадесет) 

години 

 

38 

"РАХОВЕЦГАЗ 96" АД 

гр. Горна Оряховица 5100 

ул. "Цар Освободител" 11 

№ Л-057-08/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община 

Лясковец 

10 (десет) 

години 
 

№ Л-058-03/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

одини 
 

39 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 

ПЛЕВЕН" ЕАД 

гр. Плевен 5800 

ул. "София" 2 № Л-059-

05/08.01.2001 

г. 

Лицензия  

за пренос 

на топлинна 

енергия 

на територията 

на град Плевен 

20 (двадесет) 

години 
 

40 

"ЛОВЕЧГАЗ 96" АД 

гр. Ловеч 5500 

ул. "Търговска" 55, 

ет. 3, ПК 213 

№ Л-060-08/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Ловеч 

10 (десет) 

години 
 

41 

"ОВЕРГАЗ ИНК." АД 

гр. София 1407 

ул. "Филип Кутев" 5 

№ Л-061-08/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията на 

СОР Банкя 

10 (десет) 

години 

Решение 

№ Л-114/ 

10.07.2003 г., т. 2, 

за прекратяване 

на лицензия 
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42 

"ХЕБРОСГАЗ" АД 

гр. Пазарджик 4400 

ул. "Княз Борис І" 3 

№ Л-062-08/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 
на територията 

на община 
Пазарджик 

10 (десет) 

години 
 

43 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ -
ПЪРВОМАЙ" ООД* 

 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ  

ПЪРВОМАЙ" АД 

гр. Първомай 4270 

ул. "Орфей" 14 

№ Л-063-08/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 
на територията 

на община 
Първомай 

10 (десет) 

години 

Решение 

№ И1-Л-063-08/ 

16.01.2002 г. 
за изменение 

на лицензия 

 

Отменено с 

протоколно 
решение 

№ 41/09.10.2003 г., 
т. 6, II 

44 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - 
РАЗГРАД" АД 

гр. Разград 7200 

ул. "Бели Лом" 37 А 

№ Л-064-08/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 
на територията 

на община Разград 

10 (десет) 

години 
 

45 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ –  

СТАРА ЗАГОРА" ООД 

гр. Стара Загора 6000 

ул. "Генерал Гурко" 75 

№ Л-065-08/ 

08.01.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 
на територията 

на община Стара 
Загора 

10 (десет) 

години 
 

46 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 

СТОЛИЧНО" ЕАД 

гр. София 1309 

ул. "Цар Симеон" 330 

№ Л-066-07/ 

07.02.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на електрическа 
енергия 

на територията 

на София – град 

30 (тридесет) 

години 
 

47 

"КОМЕКЕС" АД 

гр. Самоков 2000 

ул. "Граф Игнатиев" 2 

№ Л-067-08/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 
на територията 

на община Самоков 

10 (десет) 

години 
 

48 
ТЕЦ "МАРИЦА - 3" ЕАД 

гр. Димитровград 6400 

№ Л-068-03/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

10 (десет) 

години 
 

49 

"ГАЗИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

гр. Долни Дъбник 5870 

ул. "Стоян Заимов" 39 

№ Л-069-08/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 
на територията 

на община Долни 
Дъбник 

10 (десет) 

години 
 

50 

"КАВАРНА ГАЗ" ООД 

гр. Каварна 9650 

ул. "България" 43 

№ Л-070-08/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 
на територията 

на община Каварна 

10 (десет) 

години 
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№ Л-071-01/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

енергия 

от ТЕЦ "Марица-

изток 3" 

10 (десет) 

години 

Решение 

№ Р-001/ 

06.02.2002 г., т.2, 

за прекратяване 

на лицензия 

под условие 

№ Л-072-04/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  

за пренос 

на електрическа 

енергия 

35 (тридесет 

и пет) години 
 

51 

 

"НАЦИОНАЛНА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

КОМПАНИЯ" ЕАД 

гр. София 1000 

ул. "Триадица" 8 

№ Л-073-01/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

енергия 

от ВЕЦ 

35 (тридесет 

и пет) години 

Решение 

№ Пр-Л-073-01/ 

20.03.2002 г. 

за прекратяване 

на лицензия 

в частта 

за производство 

на електрическа 

енергия от 

ВЕЦ “Рила” 

и ВЕЦ “Пастра” 

 

Решение 

№ Пр-Л-073-01/ 

12.12.2002 г. 

за прекратяване 

на лицензия 

в частта 

за производство 

на електрическа 

енергия от каскади 

“Санданска 

Бистрица” 

и “Копринка” 

 

Решение 

№ ПрІІІ-Л-073-01/ 

16.05.2003 г. 

за прекратяване 

на лицензия 

в частта 

за производство 

на електрическа 

енергия от 

ВЕЦ “Жребчево” 

№ Л-074-09/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  

за съхранение 

на природен газ 

35 /тридесет 

и пет /години 
 

№ Л-075-06/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  

за пренос 

на природен газ 

35 (тридесет 

и пет) години 
 

№ Л-076-08/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

10 (десет) 

години 
 

52 

 

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД 

гр. София 1336 

ж.к. Люлин, 

ул. "Филиповско шосе" 66 

№ Л-077-10/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  

за транзитен пренос  

на природен газ 

35 (тридесет 

и пет) години 
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53 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ  
ВРАЦА" АД* 

 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ  
ВРАЦА" ЕАД 

гр. Враца 3000 

ул. "Никола Войводов" 26 

№ Л-078-08/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Мездра 

10 (десет) 

години 
 

54 

"ЦЕНТРАЛГАЗ" АД 

гр. Габрово 5300 

ул. "Райчо Каролев" 4, 
ет. 1, ПК 132 

№ Л-079-08/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Габрово 

10 (десет) 

години 
 

№ Л-080-08/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Добрич 

10 (десет) 

години 
 

55 

 

"ЧЕРНОМОРСКА 
ТЕХНОЛОГИЧНА 
КОМПАНИЯ" АД 

гр. Варна 9000 

ул. "Цар Симеон І" 25, 
ет. 7, ПК 619 № Л-081-08/ 

14.02.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община 
Търговище 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-082-02/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

56 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 
РАЗГРАД" ЕАД 

гр. Разград 7200 

ул. "Черна", 
Индустриална зона № Л-083-05/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Разград 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-084-03/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

57 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 
СЛИВЕН" ЕАД 

гр. Сливен 8800 

бул. "Стефан Караджа" 17 № Л-085-05/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Сливен 

20 (двадесет) 

години 
 

58 

ТЕЦ "ВАРНА" ЕАД 

с. Езерово 9129 

обл. Варненска, 
общ. Белослав 

№ Л-086-01/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 
енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-087-02/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

5 (пет) 

години 
 

59 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ –  

ЛОВЕЧ" ЕАД 

гр. Ловеч 5500 

ж.к. Здравец № Л-088-05/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Ловеч 

5 (пет) 

години 
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№ Л-089-02/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на топлинна 

енергия 

10 (десет) 

години 
 

60 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 

САМОКОВ" ЕАД 

гр. Самоков 2000 

ул. "Цар Симеон" 56 № Л-090-05/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  

за пренос 

на топлинна 

енергия 

на територията 

на град Самоков 

10 (десет) 

години 
 

61 

ТЕЦ "МАРИЦА-ИЗТОК 2" 

ЕАД 

с. Ковачево 6265 

обл. Старозагорска, 

общ. Раднево 

№ Л-091-01/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

енергия 

20 (двадесет) 

години 
 

№ Л-092-02/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  

а производство 

на топлинна 

енергия 

10 (десет) 

години 

Решение 

№ Пр-Л-092-02/ 

17.03.2003 г. 

за прекратяване 

на лицензия 
62 

 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - 

ИСКРЕЦ" ЕАД 

с. Искрец 2290 

обл. Софийска, 

общ. Своге № Л-093-05/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  

за пренос 

на топлинна 

енергия 

на територията 

на село Искрец 

10 /десет/ 

години 

Решение 

№ Пр-Л-093-05/ 

17.03.2003 г. 

за прекратяване 

на лицензия 

63 

ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" ЕАД 

с. Големо село 2635 

обл. Кюстендилска, 

общ. Бобов дол 

№ Л-094-01/ 

21.02.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

енергия 

10 (десет) 

години 
 

№ Л-095-05/ 

14.03.2001 г. 

Лицензия  

за пренос 

на топлинна 

енергия 

на територията 

на град Гълъбово 

10 (десет) 

години 
 

64 

 

"БРИКЕЛ" ЕАД 

гр. Гълъбово 6280 

№ Л-096-03/ 

14.03.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

10 (десет) 

години 
 

65 

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД 

гр. Горна Оряховица 5100 

ул."Свети княз Борис І" 

№ Л-097-03/ 

14.03.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

10 (десет) 

години 
 

№ Л-098-03/ 

14.03.2001 г. 

Лицензия  

за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

15 

(петнадесет) 

години 

 

66 

 

"КРЕМИКОВЦИ" АД 

гр. София 1870 

кв. Ботунец 

 № Л-099-05/ 

14.03.2001 г. 

Лицензия  

за пренос 

на топлинна 

енергия 

15 

(петнадесет) 

години 

 

67 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ  

ХАСКОВО" АД 

гр. Хасково 6300 

пл. "Свобода" 7, ет.4 

№ Л-100-08/ 

14.03.2001 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Хасково 

5 (пет) 

години 
 

68 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 

НОВИ ПАЗАР" АД 

гр. Нови пазар 9900 

ул. "Васил Левски" 3 

№ Л-101-08/ 

14.03.2001 г. 

Лицензия  

за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Нови 

Пазар 

10 (десет) 

години 
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69 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 

АСЕНОВГРАД" АД* 

 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 

АСЕНОВГРАД" ЕАД 

гр. Асеновград 4230 

пл. "Тракия" 9 

№ Л-102-08/ 

21.03.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община 
Асеновград 

10 (десет) 

години 
 

70 

"ТТТ - СЛЪНЦЕ" АД* 

 

"ЕНЕРГЕТИКА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
/ЕНТЕЛ/" АД 

гр. София 1309 

ул."Кукуш" 1 

№ Л-103-02/ 

21.03.2001 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

10 (десет) 

години 

Решение 

№ Пр-Л-103-02/ 

02.10.2003 г. 
за прекратяване 

на лицензия 

71 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 

НОВА ЗАГОРА" АД 

гр. Нова Загора 8900 

пл. “Свобода” 14 

№ Л-104-08/ 

21.03.2001 г. 

Лицензия  
а разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Нова 
Загора 

10 (десет) 

години 
 

72 

"ВЕЛБЪЖДГАЗ" АД 

гр. Кюстендил 2500 

пл. "Велбъжд" 1 

№ Л-105-08/ 

21.03.2001 г. 

Лицензия  
а разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община 
Кюстендил 

10 (десет) 

години 
 

73 

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 
БУРГАС" АД 

гр. Бургас 8000 

№ Л-106-03/ 

10.05.2001 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

15 

(петнадесет) 

години 

 

74 

"СИИФ МЕКАМИДИ - 

ЛИТЕКС" ООД* 

 

"СИИФ МЕКАМИДИ - 

ЛИТЕКС" АД 

гр. София 1000, 

ул. "Солунска" 46, ет. 1, ап. 1 

№ Л-107-01/ 

10.05.2001 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 
енергия 

от ВЕЦ “Пирин” 

и “ВЕЦ “Спанчево” 

20 (двадесет) 

години 

Решение 

№ И1-Л-107-01/ 

27.06.2002 г. 
за изменение 

на лицензия 

75 

"ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - СЕРВИЗ" 
АД* 

 

“ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД 

гр. Варна 9007 

к.к. "Златни пясъци", 
сграда "Дирекция" 

№ Л-108-07/ 

10.05.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на електрическа 
енергия 

на територията 

на к.к. “Златни 
пясъци” 

30 (тридесет) 

години 
 

76 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - 
РАЗГРАД" АД 

гр. Разград 7200 

ул. "Бели Лом" 37А 

№ Л-109-08/ 

10.05.2001 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Исперих 

10 (десет) 

години 
 

77 

"БАЛКАНГАЗ 2000" АД 

гр. Ботевград 2140 

ул. "Акад. Ст. Романски" 2 

№ Л-110-08/ 

10.05.2001 г. 

Лицензия  
за разределение 

на природен газ 

на територията 

на община 
Ботевград 

10 (десет) 

години 
 

78 

"ХЕРОС" ЕООД 

гр. Габрово 5300   

ул. "Л. Каравелов" 26 

№ Л-111-02/ 

06.06.2001 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

10 (десет) 

години 
 

 

ДКЕР52

за разпределение

за разпределение



1 2 3 4 5 6 

79 

"ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ 
МАРИЦА ИЗТОК ІІІ" АД 

(ENTERGY) 

гр. София 1142 

бул. "Фритьоф Нансен" 9 

№ Л-001-01/ 

06.02.2002 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 
енергия 

от ТЕЦ " Марица-

изток 3" 

20 (двадесет) 

години 

Лицензия, 
издадена 

под условие 

80 

“ХИМЕНЕРГО” ЕАД 

гр. Враца 3000 

ул. Шосе за гр. Мездра 

№ Л-112-03/ 

06.03.2002 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

10 (десет) 
години 

 

81 

“БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО 

ГРАНИТОИД” АД 

гр. София 1000 

ул. “Московска” 27, 
вх. Б, ет. 4 

№ Л-113-01/ 

20.03.2002 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 
енергия 

от ВЕЦ “Рила” 

и ВЕЦ “Пастра” 

20 (двадесет) 
години 

 

82 

“СОФИЯГАЗ” ЕАД 

гр. Божурище 2227 

бул. Европа 26 А 

№ Л-114-08/ 

10.07.2002 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на СОР Банкя 

10 (десет) 
години 

 

83 

“СОФИЯГАЗ” ЕАД 

гр. Божурище 2227 

бул. Европа 26 А 

№ Л-115-08/ 

10.07.2002 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на град Божурище 

20 (двадесет) 
години 

 

84 

“ВИДАХИМ” АД 

гр. Видин 3700 

Южна промишлена зона 

№ Л-116-03/ 

27.11.2002 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

10 (десет) 
години 

 

85 

“ЕНЕРГО-ПРО 

БЪЛГАРИЯ” АД 

гр. София 1715 

ж.к. Младост 4, 
ул. “Бизнес Парк София” 1, 
сгр. 3, ет. 4 

№ Л-117-01/ 

12.12.2002 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 
енергия 

от ВЕЦ 

10 (десет) 
години 

 

№ Л-118-03/ 

12.12.2002 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 
години 

 

 

86 

“ТОПЛИНА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ГАЗ 
ЕКОЛОГИЯ – 21” ООД 

гр. Стамболийски 4210 

бул. “Иван Вазов” 1 № Л-119-05/ 

12.12.2002 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град 
Стамболийски 

10 (десет) 
години 

 

№ Л-120-05/ 

15.01.2003 г. 

Лицензия  
за пренос 

на топлинна 
енергия 

на територията 

на град Лозница 

10 (десет) 
години 

 

 

 

87 

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - 
ЛОЗНИЦА” ЕАД 

гр. Лозница 7290 

ул. “Йордан Йовков” 3 

№ Л-121-02/ 

15.01.2003 г. 

Лицензия  
за производство 

на топлинна 
енергия 

10 (десет) 
години 

 

88 

“СВИЛОЗА 2001” АД 

гр. София 1421 

ул. “Кръстю Сарафов” 51 

№ Л-122-03/ 

23.04.2003 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

20 (двадесет) 
години 
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* Преобразувано предприятие

1 2 3 4 5 6 

89 

“ПЕТРОЛ” АД 

гр. София 1407 

бул. “Черни връх” 43 

№ Л- 123-01/ 

16.05.2003 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 
енергия 

от ВЕЦ “Жребчево” 

15 

(петнадесет) 
години 

 

90 

“СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК 

ДЬО БУЛГАРИ” ЕООД 

гр. София 1000 

ул. “Узунджовска” 1 

№ Л-124-01/ 

16.05.2003 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 
енергия 

от ВЕЦ “Пасарел” 

и ВЕЦ “Кокаляне” 

20 (двадесет) 
години 

 

91 

“ВАРНАГАЗ” АД 

гр. Варна 9000 

ул. “Ал. Дякович” 31 

№ Л-125-08/ 

17.07.2003 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Варна, 
с изключение на 
районите  
“Вл. Варненчик”, 
“Младост” 

и “Аспарухово” 

10 (десет) 
години 

 

92 

ДОБРУДЖА ГАЗ” АД 

гр. Генерал Тошево 9500 

ул. “Васил Априлов” 5 

№ Л-126-08/ 

17.07.2003 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Генерал 
Тошево 

10 (десет) 
години 

 

93 

"СОФИЯГАЗ" ЕАД 

гр. Божурище 2227 

бул. "Европа" 26А 

№ Л-127-08/ 

09.10.2003 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ  

на територията на 
град София с 

изключение  
на СОР Банкя 

10 (десет) 
години 

 

94 

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 

РУСЕ" ЕАД 

гр. София 1407 

ул. "Филип Кутев" 5 

№ Л-128-08/ 

09.10.2003 г. 

Лицензия  
за разпределение 

на природен газ 

на територията 

на община Русе 

10 (десет) 
години 

 

95 

"ЯМБОЛЕН" АД 

гр. Ямбол 8600 

ул. "Ямболен" 35 

№ Л-129-03/ 

06.11.2003 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

25 /двадесет 

и пет/ години 
 

96 

"ФАБРИКА ЗА ХАРТИЯ  - 
СТАМБОЛИЙСКИ" АД 

гр. Стамболийски 4210 

ул. "Заводска" 1 

№ Л-130-03/ 

13.11.2003 г. 

Лицензия  
за производство 

на електрическа 

и топлинна енергия 

10 (десет) 
години 

 

 

ДКЕР54

“ДОБРУДЖА ГАЗ” АД



РЕШЕНИЯ
за издаване на разрешения

за дейностите в енергетиката
съгласно Закона за енергетиката

№ 

Титуляр 

на разрешението 

Номер на  

решението 

Описание  

на дейността 

Срок на 

разрешението 

Промени 

1 

"ЕНЕРГИЙНА 

КОМПАНИЯ 

МАРИЦА ИЗТОК ІІІ” АД  

(ENTERGY) 

гр. София 1142 

бул. "Фритьоф Нансен" 9 

№ Р-001/ 

06.02.2002 г. 
 

Разрешение  
за разширение 

на ТЕЦ "Марица- 

изток 3" с  
мощност 64,4 MW 

41 

(четиридесет  
и един) месеца 

 

2 

"ЕЙ И ЕС-3С 

МАРИЦА-ИЗТОК 1" 

ЕООД 

гр. София 1000 

бул. “Витоша” 67,  
ет. 1, ап. 4 

№ Р-002/ 

28.06.2002 г. 

Разрешение  
за изграждане на 
нова ТЕЦ с  
брутна мощност  
670 MW (± 15 MW)  

на площадката  
на ТЕЦ "Марица- 

изток 1" 

45 

(четиридесет  
и пет) месеца 

 

3 

"ТОПЛИНА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ГАЗ 
ЕКОЛОГИЯ - 21" ООД 

("ТЕГЕ - 21" ООД) 
гр. Стамболийски 4210 

бул. “Иван Вазов” 1 

 

№ Р-003/ 

16.07.2002 г. 

Разрешение  
за изграждане на 

нов енергиен  

обект – централа  

за комбинирано 
производство  
на електрическа  
и топлинна енергия 

2  

(две) години 

 

4 

“ЯМБОЛЕН” АД 

Ямбол 8600 

ул. Ямболен № 35 

№ Л-129/ 

06.11.2003 г.,  
т. I 

Разрешение  
за разширение  
на енергиен обект 

3  

(три) години 
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РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
ПРИ ПРОДАЖБА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Цени при продажба на електрическа енергия от независими
производители

Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

2. Цени за изкупуване на електрическа енергия от централи
с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

а. От топлофикационни дружества

№ 

 

Независими производители 

на електрическа енергия 

 

Цена за 

енергия, 

лв./МВтч 

Цена за 

разполагаема 

мощност 

лв./(МВт.ч) 

 

Решения  

на ДКЕР 

1 “АЕЦ - Козлодуй” ЕАД 17.24 17.72 
№ Ц-013/30.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

2 ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД 55.59 11.15 
№ Ц-013/30.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

3 ТЕЦ “Марица - 3” ЕАД 41.69 19.12 
№ Ц-017/24.09.2003 г. 

(считано от 01.09.2003 г.) 

4 
“Топлофикация –  

Русе” ЕАД (блок 4) 
39.08 7.64 

№ Ц-013/30.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

5 ТЕЦ “Варна” ЕАД 36.40 4.02 
№ Ц-013/30.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

6 ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД 26.74 12.87 
№ Ц-013/30.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

 

№ Дружества 

Цена на  

ел. енергия, 

лв./МВтч 

Решения  

на ДКЕР 

1 “Топлофикация - София” АД 80 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

 

ДКЕР56

Независими производители

на електрическа енергия



Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

б. От заводски централи

2 “Топлофикация - Пловдив” ЕАД 80 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

3 “Топлофикация - Плевен” ЕАД 80 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

4 “Топлофикация - Сливен” ЕАД 79 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

5 “Топлофикация - Шумен” ЕАД 80 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

6 “Топлофикация - Казанлък” ЕАД 120 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

7 “Топлофикация - Габрово” ЕАД 79 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

8 “Топлофикация - Перник” ЕАД 79 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

9 “Топлофикация - Правец” ЕАД 80 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

10 “Топлофикация - Русе” ЕАД 68 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

11 “ТЕГЕ – 21” ООД 80 
№ Ц-001/15.01.2003 г. 

(считано от 01.01.2003 г.) 

 

№ 
Заводски централи 

  

Цена на  

ел. енергия, 

лв./МВтч 

 

Решения  

на ДКЕР 

1 ТЕЦ към "БРИКЕЛ" ЕАД,  гр. Гълъбово 66.40 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

2 "СВИЛОЗА 2001" АД 53.01 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

3 
ТЕЦ  към "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД,  
гр. Горна Оряховица 

60.75 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

4  ТЕЦ на "ДЕВЕН" АД, гр. Девня 58.72 
№ Ц-012/25.06.2003 г. 

(считано от 01.07.2003 г.) 

5 “ВИДАХИМ” АД, гр. Видин 78.22 
№ Ц-001/05.01.2004 г. 

(считано от 01.01.2004 г.) 

 Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

Бюлетин 2/2003 57



3. Цена при продажба на електрическа енергия от производители,
използващи възобновяеми енергийни източници с мощност под
10 МВт
     (Решение на ДКЕР № Ц-002/29.03.2002 г., считано от 01.04.2002 г.)

60.00 лв./МВтч

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

4. Цена на електрическа енергия, произведена от ВЕЦ
(Решение на ДКЕР № Ц-008/20.05.2003 г., считано от 01.05.2003 г.)

а) с горен изравнител, който позволява непрекъсната работа на централата с

номинална мощност повече от 2 часа в денонощието;

б) с горен изравнител, който позволява непрекъсната работа на централата с

номинална мощност повече от 2 часа в денонощието и с долен изравнител на тези ВЕЦ, които

работят по зададен от министъра на околната среда и водите месечен график за ползване на

водите на комплексните и значими язовири.

80 лв./МВтч

Количеството произведена електрическа енергия през нощната тарифна зона,

надвишаващо съгласуваното количество с диспечера на енергийната система, не се

заплаща.

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

5. Цена на електрическа енергия, произведена от вятърни
електроцентрали с мощност до 10 МВт
(Решение на ДКЕР № Ц-015/17.07.2003 г., считано от 01.08.2003 г.)

120 лв./МВтч

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНА ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ПО ПРЕНОСНАТА МРЕЖА

(Решение на ДКЕР № Ц-013/30.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

11.80 лв./МВтч

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

ДКЕР58



ЦЕНИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОТ ПРЕНОСНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Решение на ДКЕР № Ц-013/30.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

№ 
Разпределителни  

предприятия 

Цена, 

лв./МВтч 

1 “Електроразпределение – Столично” ЕАД 58.98 

2 “Електроразпределение - София област” ЕАД 48.77 

3 “Електроразпределение - Пловдив” ЕАД 55.44 

4 “Електроразпределение - Варна” ЕАД 51.20 

5 “Електроразпределение - Стара Загора” ЕАД 50.99 

6 “Електроразпределение - Горна Оряховица” ЕАД 54.38 

7 “Електроразпределение - Плевен” ЕАД 50.55 

8 “ЕРП Златни пясъци” АД 49.26 

 Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНА ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
МЕЖДУ ДВЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

  (Решение на ДКЕР № Ц-013/30.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

53.57 лв./МВтч

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

ЕДИННИ ЗА СТРАНАТА НАЧАЛНИ И КРАЙНИ ЧАСОВЕ
НА ТАРИФНИТЕ ЗОНИ В ДЕНОНОЩИЕТО

(Решение на ДКЕР № Ц-002/29.03.2002 г., считано от 01.04.2002 г.)

1. Начални и крайни часове на върховата зона за потребители,
извършващи стопанска и обществена дейност

 М есец Часове на денонощието 

Януари, февруари, март 
от 8 до 11 ч. 

от 18 до 21 ч. 

Април, май, юни, юли, август, септември, октомври 
от 8 до 12 ч. 

от 20 до 22 ч. 

Ноември, декември 
от 8 до 11 ч. 

от 18 до 21 ч. 
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2. Начални и крайни часове на нощната зона за потребители,
извършващи стопанска и обществена дейност, и за населението

ЦЕНИ НА АКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,
ИЗПОЛЗВАНА ЗА СТОПАНСКА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ,
ОТ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

(Решение на ДКЕР № Ц-002/29.03.2002 г., считано от 01.04.2002 г.)

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

Цена, лв./кВтч 

ниво на напрежение 

Начин  

на измерване 

  

Зони  

в денонощието 

  

ВН СрН НН 

върхова  0.122 0.137 0.163 

дневна 0.076 0.085 0.101 

С три скали 

  

  

нощна 0.046 0.052 0.062 

дневна  0.098 0.109 0.130 
С две скали 

  
нощна  0.046 0.052 0.062 

С една скала   0.093 0.104 0.124 

 

 Месец Часове на денонощието 

Януари, февруари, март от 22 до 6 ч. 

Април, май, юни, юли, август, септември, октомври от 23 до 7 ч. 

Ноември, декември от 22 до 6 ч. 

 

ДКЕР60



ЦЕНИ НА АКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,
ИЗПОЛЗВАНА ЗА СТОПАНСКА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ, ОТ ЮРИДИЧЕСКИ
И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ И ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ,

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ПРЕНОСНАТА
МРЕЖА, С ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НАД 50 млн. кВтч

 И ИЗПРАВНИ ПЛАТЦИ КЪМ НЕК ЕАД
(Решение на ДКЕР № Ц-040/01.10.2002 г., считано от 01.10.2002 г.)

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

Цена, 

лв./кВтч 

Начин  

на измерване 

Зони  

в денонощието 

ВН 

върхова 0.122 

дневна 0.068 
С три скали 

 

нощна 0.038 

дневна 0.092 

С две скали 

нощна 0.038 

С една скала  0.086 

 

ЦЕНИ НА АКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
НА НИСКО НИВО НА НАПРЕЖЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНА

ОТ ОБЩИНИТЕ ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ ОТ ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИИ –

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(Решение на ДКЕР № Ц-039/30.09.2002 г., считано от 01.10.2002 г.)

Начин  

на измерване 

Зони  

в денонощието 

Цена, 

лв./кВтч 

дневна 0.122 
С две скали 

нощна 0.060 

С една скала  0.118 

 

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.
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ЦЕНИ НА АКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,
ИЗПОЛЗВАНА ЗА БИТОВИ НУЖДИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

(Решение на ДКЕР № Ц-009/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Месечно  

потребление 

Цена,  

лв./кВтч 
Прилага се за потребители 

до 75 кВтч 0.098 всички 

дневна 

над 75 кВтч 0.153 всички 

цялото  
потребление 

0.082 

- присъединени към топлопреносната 

мрежа;  

- неприсъединени към топлопреносната 
мрежа за периода 1 април – 31 октомври  

до 50 кВтч 0.053 
неприсъединени към топлопреносната 

мрежа  за периода 1 ноември - 31 март  

С две 

скали 

нощна 

над 50 кВтч 0.082 
неприсъединени към топлопреносната 

мрежа за периода 1 ноември -31 март  

до 75 кВтч 
0.098 

 

- присъединени към топлопреносната 
мрежа;  

- неприсъединени към топлопреносната 

мрежа за периода  1 април - 31 октомври  

над 75 кВтч 0.153 

- присъединени към топлопреносната 

мрежа;  

- неприсъединени към топлопреносната 

мрежа за периода  1 април - 31 октомври  

до 125 кВтч 0.098 
неприсъединени към топлопреносната 

мрежа за периода 1 ноември - 31 март  

С една  
скала 

 

над 125 кВтч 0.153 
неприсъединени към топлопреносната 

мрежа за периода 1 ноември - 31 март  

 

ДКЕР62



1. Цени на топлинна енергия от топлофикационни дружества
(Решение на ДКЕР № Ц-012/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

Çàáåëåæêà. Â öåíèòå íå å âêëþ÷åí äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò.

ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

Цена на гореща вода 

цена за мощност № 
Топлофикационни  

дружества  

Цена на  

водна 

пара,  

лв./МВтч 

цена  

за енергия, 

лв./МВтч лв./м
3
/месец лв./кВт/месец 

1 
"Топлофикация - София" АД 
(Решение № Ц- 020/15.12.2003 г., 

 считано от 01.01.2004 г.) 
61.85 38.17 0.0567 0.93 

2 "Топлофикация - Пловдив" ЕАД 67.39 37.84 0.1059 1.61 

3 "Топлофикация - Плевен" ЕАД 59.82 40.46 0.0680 1.08 

4 "Топлофикация - Сливен" ЕАД 67.58 45.49 0.1287 2.11 

5 "Топлофикация - Шумен" ЕАД  48.61 52.32 0.1359 1.96 

6 "Топлофикация - Казанлък" ЕАД 66.06 72.35 0.1145 2.08 

7 "Топлофикация - Габрово" ЕАД 78.24 45.70 0.1175 1.32 

8 "Топлофикация - Перник" ЕАД 28.91 36.25 0.0711 1.48 

9 "Топлофикация - Правец" ЕАД    37.82 0.1306 2.17 

10 "Топлофикация - Русе" ЕАД 48.82 28.39 0.1030 1.71 

11 "Топлофикация - Бургас" ЕАД 53.67 37.52 0.0743 1.88 

12 "Топлофикация - Враца" ЕАД   40.41 0.0946 1.32 

13 "Топлофикация - Ловеч" ЕАД   61.00 0.3559 8.23 

14 "Топлофикация - ВТ" ЕАД   77.33 0.0774 2.03 

15 "Топлофикация - Разград" ЕАД 50.26  39.73 0.0937 1.84 

16 "Топлофикация - Варна" ЕАД   40.97 0.0823 2.06 

17 “Топлофикация - Ямбол” ЕАД 75.94 40.12 0.0881 1.77 

18 “Топлофикация - Лозница” ЕАД  58.59 0.1950 3.57 

19 
“ТЕГЕ – 21” ООД  
(Решение № Ц- 018/24.09.2003 г., 

 считано от 01.10.2003 г.) 
 

75.19 лв./МВтч 

(еднокомпонентна цена) 
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2. Цени на топлинна енергия от заводски централи
(Решение на ДКЕР № Ц-012/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

Çàáåëåæêà. Â öåíèòå íå å âêëþ÷åí äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò.

3. Горна граница на двукомпонентната продажна цена на топлинната
енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия,
които получават субсидии от държавния бюджет

С Постановление № 134/23.06.2003 г. Министерският съвет приема

горна граница на двете компоненти – цена за мощност и цена за енергия, в

рамките на общата продажна цена на топлинната енергия за битови нужди,

доставена от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от

държавния бюджет, в сила от 01.07.2003 г., в размер съответно на:

1. цена за мощност – 0.055 лв. за м3 за отопляем обем по проект, с

включен ДДС;

2. цена за енергия – 41.19 лв. за МВтч, с включен ДДС.

Цената за енергия се заплаща по тарифи, определени в зависимост

от потребеното месечно количество топлинна енергия за отопление, както

следва:

1. до 250 кВтч/месец – 34.05 лв. за МВтч, с включен ДДС;

2. над 250 кВтч/месец – 42.64 лв. за МВтч, с включен ДДС.

№ Заводски централи 

Цена  

на водна пара, 

лв./МВтч 

Цена  

на гореща вода, 

лв./МВтч 

1 
ТЕЦ към "БРИКЕЛ" ЕАД,   
гр. Гълъбово 

  32.92 

2 "СВИЛОЗА 2001" АД 22.75 24.53 

3 
ТЕЦ  към "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД, 
гр. Горна Оряховица 

32.20   

4  ТЕЦ на "ДЕВЕН" АД, гр. Девня 22.55   

5 “АЕЦ – КОЗЛОДУЙ” ЕАД  19.10 

6 
"МИКРОЕНЕРГИЯ" ООД,  
гр. Ботевград 

  113.88 

7 КЦ "ХЕРОС" ЕООД, гр. Габрово 79.88   

 

ДКЕР64



ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

1. Цена за пренос на природен газ по газопреносната мрежа на
преносното предприятие
(Решение на ДКЕР № Ц-010/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

23.10 лв./1000 м³

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

2. Цена за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на
преносното предприятие
(Решение на ДКЕР № Ц-010/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

7.72 лв./1000 м³

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

3. Цена за съхранение на природен газ
(Решение на ДКЕР № Ц-010/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

2.67 лв./1000 м³/месец

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

4. Пределна цена на природен газ при продажба от преносното
предприятие на потребители, присъединени към газопреносната
мрежа
(Решение на ДКЕР № Ц-021/18.12.2003 г., считано от 01.01.2004 г.)

219.27 лв./1000 м³

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

5. Пределна цена на природен газ при продажба от преносното
предприятие на потребители, присъединени към
газоразпределителната мрежа
(Решение на ДКЕР № Ц-021/18.12.2003 г., считано от 01.01.2004 г.)

226.99 лв./1000 м³

Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.
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6. Пределни цени за пренос по газоразпределителните мрежи и цени
при продажба на природен газ от газоразпределителните дружества
(Решения на ДКЕР № Ц-010/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.,

 и № Ц-021/18.12.2003 г., считано от 01.01.2004 г.)

Цени за пренос  

на природен газ по 

газоразпределителните 

мрежи, 

лв./1000 м
3 
 

Пределни цени  

при продажба от 

газоразпределителното  

дружество, 

лв./1000 м
3 
 

№ 
Газоразпределителни  

дружества 

П* ОА и Т** Б*** П* ОА и Т** Б*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
"Черноморска технологична  
компания" АД, гр. Добрич 

58.46 184.35 198.27 277.73 403.62 417.54 

2 
"Черноморска технологична  
компания" АД, гр. Търговище 

73.71 178.56 215.62 292.98 397.83 434.89 

3 "Комекес" АД, гр. Самоков  41.68 140.64 246.54 260.95 359.91 465.81 

"Хебросгаз" АД,  
гр. Пазарджик 

  212.33   431.60 

до 10 000 м3
  102.88   322.15   

от 10 001 до 100 000 м3
  64.20   283.47   

от 100 001 до 1 000 000 м3
  37.82   257.09   

над 1 000 000 м3
 34.89   254.16   

до 1 000 000 м3
  146.59   365.86  

4 

над 1 000 000 м3
  100.55   319.82  

"Хебросгаз" АД, гр. Пещера   260.49   479.76 

до 100 000 м3
 76.70   295.97   

над 100 000 м3
 73.03   292.30   

до 10 000 м3
   250.61   469.88  

от 10 001 до 100 000 м3
   188.66   407.93  

5 

над 100 000 м3
  169.80   389.07  

 

ДКЕР66



1 2 3 4 5 6 7 8 

"Ямболгаз 92" АД, гр. Ямбол   263.98   483.25 

до 100 000 м3
 59.34   278.61   

от 100 001 до 1 000 000 м3
  56.96   276.23   

над 1 000 000 м3
 50.57   269.84   

до 10 000 м3
   185.84   405.11  

от 10 001 до 100 000 м3
   180.00   399.27  

6 

над 100 000 м3
  173.59   392.86  

"Ловечгаз  96" АД, гр. Ловеч   221.68   440.95 

до 100 000 м3
 72.89   292.16   

от 100 001до 1 000 000 м3
  66.30   285.57   

над 1 000 000 м3
 63.11   282.38   

до 10 000 м3
   188.22   407.49  

от 10 001 до 100 000 м3
   160.24   379.51  

7 

над 100 000 м3
  143.82   363.09  

"Монтанагаз" АД, гр. Монтана   239.88   459.15 

до 10 000 м3
  148.72   367.99   

от 10 001 до 100 000 м3
  99.05   318.32   

над 100 000 м3
 63.16   282.43   

до 100 000 м3
  157.74   377.01  

от 100 001 до 1 000 000 м
3
   144.69   363.96  

8 

над 1 000 000 м3
  135.73   355.00  

"Газоснабдяване  

Нова Загора" АД 
 199.41 271.67  418.68 490.94 

до 100 000 м3
  91.47   310.74   

9 

над 100 000 м3
 74.87   294.14   

"Газоснабдяване  

Първомай" АД 
  221.79   441.06 

до 100 000 м3
 53.64   272.91   

над 100 000 м
3
 46.99   266.26   

до 10 000 м3
   181.17   400.44  

от 10 001 до 100 000 м3
   177.05   396.32  

10 

над 100 000 м3
  162.01   381.28  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

"Газоснабдяване –  

Стара Загора" ООД 
  243.86   463.13 

до 100 000 м
3
  88.01 120.94  307.28 340.21  

от 100 001 до 1 000 000 м
3
  46.18 108.91  265.45 328.18  

11 

над 1 000 000 м
3
 31.86 84.39  251.13 303.66  

"Газоснабдяване Враца" ЕАД,  

гр. Мездра 
  205.93   425.20 

до 10 000 м
3
   150.59   369.86  

над 10 000 м
3
  133.65   352.92  

до 1 000 000 м
3
  41.66   260.93   

12 

над 1 000 000 м
3
 38.76   258.03   

"Газоснабдяване - Разград" АД,  

гр. Разград 
  259.22   478.49 

до 100 000 м
3
 117.87   337.14   

над 100 000 м
3
 92.10   311.37   

до 10 000 м
3
   240.06   459.33  

от 10 001 до 100 000 м
3
   199.47   418.74  

13 

над 100 000 м
3
  148.38   367.65  

14 
"Газоснабдяване –  

Разград" АД, гр. Исперих 
87.42 163.38 253.54 306.69 382.65 472.81 

15 "Газоснабдяване Попово" АД 73.41 127.74 213.85 292.68 347.01 433.12 

16 "Плевенгаз" ЕАД, гр. Левски 157.70 216.24 309.77 376.97 435.51 529.04 

“Газоснабдяване  

Асеновград” ЕАД 
  233.41   452.68 

до 100 000 м
3
  80.03 155.01  299.30 374.28  

17 

над 100 000 м
3
 77.61 135.21  296.88 354.48  

"Софиягаз" ЕАД, СОР Банкя   225.80   445.07 

до 10 000 м
3
   174.97   394.24  

от 10 001 до 100 000 м
3
   162.50   381.77  

18 

над 100 000 м
3
  157.37   376.64  

 

ДКЕР68



Забележки

В цените не е включен данък върху добавената стойност.

Цените са в лв. за 1000 кубически метра (измерени при температура 20°С и налягане 101 325 Ра)

*П – промишлени потребители

**ОА и Т – обществено-административни и търговски потребители

***Б – битови потребители

1 2 3 4 5 6 7 8 

"Софиягаз" ЕАД, гр. Божурище   254.41   473.68 

до 10 000 м3
   172.39   391.66  

над 10 000 м3
  161.86   381.13  

до 100 000 м3
  126.34   345.61   

19 

над 100 000 м3
 82.69   301.96   

20 
"Балкангаз  2000" АД,  
гр. Ботевград  

38.32 64.41 134.63 257.59 283.68 353.90 

21 
"Севлиевогаз - 2000" АД,  
гр. Севлиево  

63.14 94.82 148.31 282.41 314.09 367.58 

22 "Примагаз" АД, гр. Варна 56.40 113.81 233.29 275.67 333.08 452.56 

"Газоснабдяване  
Нови Пазар" АД 

  220.29   439.56 

до 100 000 м3
  137.61   356.88   

от 100 001 до 1 000 000 м3
 35.90   255.17   

над 1 000 000 м3
 11.85   231.12   

до 100 000 м3
   165.30   384.57  

23 

над 100 000 м3
  137.14   356.41  

24 
"Газоснабдяване –  

Хасково" АД 
69.89 128.59 197.91 289.16 347.86 417.18 

25 
"Каварна газ" ООД,  
гр. Каварна 

71.46 62.41 220.48 296.46 287.41 445.48 

26 
"Газинженеринг" ООД,  
гр. Долни Дъбник 

47.21 82.79 110.12 272.21 307.79 335.12 
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ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
НА ОБЕКТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

КЪМ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА
И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

  (Решение на ДКЕР № Ц-002/29.03.2002 г., считано от 01.04.2002 г.)

 Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ

ДКЕР70

Цена 

Група  

потребители 

 

Присъединявана 

мощност, 

кВт 

за дължина  

на захранващото 

трасе  

до 25 м, лв. 

за един допълнителен метър 

дължина  

на захранващото трасе  

над 25 м, лв./м 

1 до 6 444 26 

2 от 7 до 15 696 26 

3 от 16 до 50 2316 26 

4 от 51 до 100 5880 40 

5 от 101 до 200 9600 40 

6 от 201 до 500 21360 59 

7 от 501 до 1000 42270 59 

8 над 1000 индивидуален проект 

 

Цена за присъединяване, лв. 

№ 
Топлофикационни 

дружества 

Категория 

потребители  

и вид 

топлоносител 

до  

100  

кВт 

до 

300 

кВт 

до 

600 

кВт 

до  

1000 

кВт 

до  

1500 

кВт 

до  

2000  

кВт 

над  

2000  

кВт 

Решение 

на ДКЕР 

битови∗ 518 571 654 759 896 1032 1168 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

527 579 663 768 904 1040 1177 

1 
“Топлофикация - 

София” АД 
стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

509 579 685 825 1001 1177 1352 

№ Ц-044/ 

12.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 
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битови∗ 479 523 592 679 791 904 1017 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

490 534 603 690 803 915 1028 

2 
“Топлофикация - 

Казанлък” ЕАД 
стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

480 538 625 741 886 1032 1177 

№ Ц-045/ 

12.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 

битови∗ 506 557 639 743 876 1010 1143 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

513 565 647 750 884 1017 1151 

3 
“Топлофикация - 

Перник” ЕАД 
стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

495 563 665 801 970 1140 1309 

№ Ц-046/ 

12.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 

битови∗ 502 551 630 729 857 986 1114 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

510 560 639 738 866 994 1123 

4 
“Топлофикация - 

Враца” ЕАД 

стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

- - - - - - - 

№ Ц-047/ 

12.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 

битови∗ 399 436 496 571 669 766 863 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

410 448 508 583 680 778 875 

5 
“Топлофикация - 

Русе” ЕАД 

стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

403 453 529 629 755 880 1006 

№ Ц-048/ 

12.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 

битови∗ 518 558 622 702 806 909 1013 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

527 567 631 711 815 919 1022 

6 
“Топлофикация - 

Сливен “ЕАД 

стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

516 564 637 735 856 978 1099 

№ Ц-049/ 

12.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 

 



Забележки

В цените не е включен данък върху добавената стойност

Потребителите означени със * са диференцирани в зависимост от мощността на абонатната станция.
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битови∗ 387 430 497 583 694 805 916 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

394 437 505 591 702 813 923 

7 
“Топлофикация - 

Габрово” ЕАД 
стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

379 430 505 606 732 858 984 

№ Ц-050/ 

12.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 

битови∗ 534 593 686 805 957 1109 1262 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

548 607 701 819 971 1123 1276 

8 
“Топлофикация - 

Бургас” ЕАД 
стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

530 590 679 798 947 1096 1245 

№ Ц-051/ 

12.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 

битови∗ 441 484 552 639 750 862 974 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

448 491 560 646 758 869 981 

9 
“Топлофикация - 

Плевен” ЕАД 
стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

456 542 672 844 1060 1277 1494 

№ Ц-054/ 

20.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 

битови∗ 264 300 349 447 544 606 715 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

282 318 367 464 562 623 733 

10 
“Топлофикация - 

Пловдив” ЕАД 
стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

299 335 384 481 579 641 750 

№ Ц- 055/ 

20.12.2002 г. 

(считано от 

01.01.2003 г.) 

 

битови∗ 403 449 523 616 735 855 975 

стопански и 

бюджетни∗ 

(топлоносител  

гореща вода) 

408 454 528 620 740 860 980 

11 
“Топлофикация - 

ВТ” ЕАД 
стопански и 

бюджетни 

(топлоносител  

водна пара) 

- - - - - - - 

№ Ц-002/ 

30.01.2003 г. 

(считано от 

01.02.2003 г.) 

 



ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
КЪМ ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА “БУЛГАРГАЗ” ЕАД

(Решение на ДКЕР № Ц-043/03.12.2002 г., считано от 01.12.2002 г.)

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

НА “БУЛГАРГАЗ” ЕАД
(Решение на ДКЕР № Ц-005/17.03.2003 г., считано от 01.03.2003 г.)

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

Диаметър на тръбата на 

газопроводното отклонение, мм 
до 90 от 100 до 300 над 300 

Цена за присъединяване, лв. 5347 7391 10239 

 

Диаметър на тръбата на 

газопроводното отклонение, мм 

до 90 от 100 до 300 над 300 

Цена за присъединяване, лв. 5988 8269 11232 
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ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Цена за присъединяване, лв. 

№ 

Газоразпределителни 

дружества 
промишлени 

потребители 

 

обществено-

административни 

и търговски 

потребители 

битови 

потребители 

 

 

Решения 

на ДКЕР 

1 

"Черноморска 

технологична 

компания"  АД, 
гр. Добрич 

1600* 3160* 640* 225* 165* 153* 
№ Ц-042/15.11.2002 г. 

(считано от   15.11.2002 г.) 

2 

"Черноморска  
технологична  
компания" АД,  
гр. Търговище 

1600* 3160* 640* 225* 165* 153* 
№ Ц-042/15.11.2002 г. 
(считано от   15.11.2002 г.) 

3 
"Хебросгаз" АД,  
гр. Пазарджик 

3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

4 
"Хебросгаз" АД,  
гр. Пещера 

3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

5 
"Ямболгаз 92" АД,  
гр. Ямбол 

3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 
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6 
"Ловечгаз 96" АД,  

гр. Ловеч 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

7 
"Монтанагаз" АД,  

гр. Монтана 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

8 
"Газоснабдяване   

Нова Загора" АД 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

9 
"Газоснабдяване   

Първомай" АД 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

10 
"Газоснабдяване –  

Стара Загора" ООД 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

11 

“Газоснабдяване   

Враца” ЕАД,  

гр. Мездра 

3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

12 

“Газоснабдяване -   

Разград” АД,  

гр. Разград 

3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 
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13 

"Газоснабдяване -   

Разград" АД,   

гр. Исперих 

3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

14 
"Газоснабдяване   

Попово" АД 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

15 
"Плевенгаз" ЕАД,  

 гр. Левски 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

16 
"Газоснабдяване  

Асеновград" ЕАД 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

17 
"Софиягаз" АД,  

СОР Банкя 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

18 
“Софиягаз” АД, 

гр. Божурище 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 353* 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 

№ Ц-011/25.06.2003 г. 
(считано от 01.07.2003 г.) 

19 
“Газоснабдяване  

Нови пазар” АД 
3450 3450 3450 4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347 174 

№ Ц-002/29.03.2002 г. 
(считано от 01.04.2002 г.) 
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20 

“Примагаз” АД,  

гр. Варна 

 

1408 1552 1684 1780 1835 1955 2123 1010 1058 1079 1103 281 
№ Ц-006/17.03.2003 г. 
(считано от 01.03.2003 г.) 

21 
"Каварнагаз" ООД,  

гр. Каварна 
836 

 

820 № Ц-025/06.06.2002 г. 

22 
"Газинженеринг” ООД,  

гр. Долни Дъбник 
836 

 

820 № Ц-026/06.06.2002 г. 

 Забележка.

В цените е включен данък върху добавената стойност.

В цените със * не е включен данък върху добавената стойност.
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РАЗПОЛАГАЕМОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,

в съответствие с които всеки производител може да сключва сделки
с привилегировани потребители, търговци на електрическа енергия

и други производители при условията на правилата за търговия

с електрическа енергия през първата половина на 2004 г.
(Решение на ДКЕР № ТЕ-002/12.01.2004 г., считано от 01.01.2004 г.)

1.

2. Всички останали производители могат да договарят пряко с привиле-

гировани потребители, търговци на електрическа енергия и други производители,

при условията на правилата за търговия с електрическа енергия,  разполагаемата

мощност и цялото количество електрическа енергия, произведено от тях.

3. Електрическата енергия, произведена от АЕЦ “Козлодуй” и ТЕЦ

“Марица-изток 3”, да бъде продавана само в регулираната част на пазара.

ДКЕР78

Производители 

на електрическа енергия 

ТЕЦ 

“Марица- 

изток 2” 

ТЕЦ 

“Варна” 

ТЕЦ 

“Бобов 

дол” 

ТЕЦ 

“Русе” 

(блок 4) 

ТЕЦ 

“Марица - 

3” 

Освободена 

разполагаемост  

за сключване на сделки  

при свободно договорени 

цени съгл. чл. 21, т. 17  

от ЗЕ, МW.h 

880 000 520 000 340 000 50 000 50 000 

месец min max min max min max min max min max 

І 10 260 10 120 10 120 60 100 60 90 

ІІ 10 260 10 120 10 120 60 100 60 90 

ІІІ 10 260 10 120 10 120 60 100 60 90 

ІV 10 260 10 120 10 120 60 100 60 90 

V 10 360 10 120 10 120 - - - - 

Технически 

параметри  

за производство 

на електрическа 

енергия съгл.  

чл. 21, т. 17 от ЗЕ 

 

Максимална и 

минимална нетна 

доставена енергия  

за час, МWh/h  
VІ 10 360 10 120 10 120 -. - - - 

 



4. “Националната електрическа компания” ЕАД, в качеството си на об-

ществен доставчик, да изкупува количествата електрическа енергия от централи,

работещи с един производствен кондензационен блок, при следните условия:

а) “НЕК” ЕАД изкупува по регулирани цени само количествата

електрическа енергия, надхвърлящи по-голямата от следните две величини:

- сумата от количествата електрическа енергия от всички регистрирани

графици за доставка по договорите при свободно договорени цени или

- минималните почасови стойности на доставената електрическа енергия

съгласно горната таблица.

б) Когато сумата от количествата електрическа енергия от всички

регистрирани графици за доставка по договорите при свободно договорени цени е

по-малка от минималните почасови стойности на доставената електрическа

енергия съгласно горната таблица, произведената електрическа енергия, пред-

ставляваща разликата до минималните почасови стойности, се заплаща чрез

балансиращия механизъм  на пазара по цени на балансираща енергия за излишък.

5. Топлоелектрическите централи с комбиниран начин на производство

могат да сключват сделки за продажба на принудено произведената

електрическа енергия с привилегировани потребители, търговци на електрическа

енергия и други производители, само след като са реализирали цялото количество

електрическа енергия от комбинирано производство чрез продажби и/или за

снабдяване с електрическа енергия на собствени обекти.

6. Неусвоените по двустранни договори количества електрическа

енергия, освободени от ДКЕР съгласно таблицата, се изкупуват от Обществения

доставчик по договорени цени.
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