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ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ 
 
 
 

№ 157 от 13.10.2008 г. 
 
 
 

Членовете на Комисията обсъдиха доклад относно извършен анализ на 
тримесечното отчитане на електрическа енергия от „ЧЕЗ Електро България”АД. 

 
Тримесечно отчитане на консумираната електрическа енергия от крайните 

потребители е регламентирано като възможност за лицензиантите в одобрените от ДКЕВР 
Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през разпределителните 
мрежи и Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия, съответно за 
“Електроразпределение - Столично” АД, “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЕОН България 
Мрежи” АД, “ЕОН България Продажби” АД, „ЕВН България Електроразпределение” АД и 
„ЕВН България Електроснабдяване” АД. Тази възможност е реализирана от „ЧЕЗ 
България Мрежи” АД, съответно „ЧЕЗ Електро България” АД, които от м. май 2008 г. 
прилагат тримесечно отчитане на средствата за търговско измерване. 

 
Въз основа на постъпили жалби и сигнали от потребители относно метода на 

изчисляване на размера на авансовите вноски при тримесечното отчитане на потребената 
електрическа енергия, комисията в рамките на своите контролни правомощия за спазване 
на условията на издадените лицензии е извършила проверка на „ЧЕЗ България Мрежи” АД 
и „ЧЕЗ Електро България” АД. При проверката комисията е установила, че са налице 
грешки при прилагане на тримесечното отчитане, тъй като на потребителите не е разяснен 
неговия механизъм. С оглед на това, с протоколно решение № 104/26.06.2008 г., т. 8, 
комисията е дала указания на дружествата относно подобряване на работата с 
потребителите във връзка с прилагане на тримесечното отчитане и продължила 
прилагането на тримесечното отчитане на електрическата енергия до 01.10.2008 г. Със 
същото решение комисията е постановила, че след допълнителен анализ на резултатите от 
отчитането на по-дълъг период ще приеме решение за  неговото допускане или 
преустановяване.          

 
В изпълнение на посоченото решение и след периодични анализи на сигналите и 

жалбите от потребителите на „ЧЕЗ Електро България” АД във връзка с тримесечното 
отчитане на електрическата енергия комисията установи следното: 

 
Лицензиантите не са разяснили  достатъчно ясно на потребителите механизма на 

прилагане на тримесечното отчитане, включително на начина на изчисляване на 
авансовите вноски. Потребителите като цяло не са информирани за възможността да 
избират количеството енергия, за която да плащат авансови суми. От друга страна, 
прилагането на тази възможност от по-голямата част от потребителите, при равни други 
условия може да доведе до съществени промени във финансовото състояние на 
лицензиантите. Следователно, цялостният механизъм на отчитане на електрическата 
енергия на период по-дълъг от един месец следва да бъде прецизиран.  



 2

 
Предвид изложените аргументи комисията счита, че въпреки допусната в общите 

условия възможност за по-дълъг от един месец период на отчитане, същият не следва да се 
поставя в зависимост единствено и само от волята на лицензиантите. С оглед гарантиране 
на баланса на интересите на енергийното предприятие и потребителите, при определянето 
на продължителността на периода на отчитане следва да бъдат отчетени и интересите на 
преобладаващата част от потребителите. Право на потребителите е да преценят дали имат 
интерес от заплащане на реално потребени количества електрическа енергия или от 
плащането им на база. Известно е, че желанието на основната част от потребителите е 
отчитането на потребената от тях енергия да бъде осъществявано ежемесечно. С оглед на 
това комисията приема, че баланс на интересите на енергийното предприятие и 
потребителите е постигнат при ежемесечно отчитане на консумираната електрическа 
енергия. 

Предвид изложените аргументи и установената необходимост от цялостно 
прецизиране на механизма на отчитане на електрическата енергия на период по-дълъг от 
един месец, както и с цел постигане на баланс между интересите на потребителите и 
енергийните предприятия  комисията счита, че прилагането на отчитане на енергията за 
период по-дълъг от едномесечен следва да бъде преустановено. 

 На основание гореизложеното и чл. 201, ал. 2, т. 1, б. „а” във връзка с чл. 201, ал. 1, т. 2 
от Закона за енергетиката, Комисията   

 
Р Е Ш И: 

 
1. Преустановява експерименталното въвеждане на тримесечното отчитане на 

потребената електрическа енергия от абонатите на „ЧЕЗ Електро България” АД.  
2. Задължава «ЕВН България Електроснабдяване» и «Е.ОН България Продажби» 

АД да извършват ежемесечно отчитане на потребената електрическа енергия въз основа 
на търговските прибори. 
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