
 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ И1-Л-140 

от 06.06.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 06.06.2011 г., като разгледа доклад от 25.05.2011г., 

относно производство за изменение на лицензия №Л-140-07/13.08.2004 г., за осъществяване 

на дейността „разпределение на електрическа енергия”, на „ЕВН България 

Електроразпределение”АД и в изпълнение на задължителните указания на съда, дадени 

съгласно решение №10398/14.08.2009г. на ВАС, седмо отделение, по адм. дело №15323/2008г. 

и събраните данни от проведеното открито заседание на 31.05.2011г., установи следното: 

 

 С решение №Р-087 от 24.07.2008г., ДКЕВР е одобрила на „ЕВН България 

Електроразпределение”АД, програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността 

му от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие, неразделна част от същото 

решение.  

 С решение №И1-Л-140-07 от 29.09.2008г., на основание § 30 от ПЗР към ПМС № 8 от 25 

януари 2008г. за изменение и допълнение на НЛДЕ, ДКЕВР е изменила лицензия №Л-140-07 от 

13.08.2004г., за дейността „разпределение на електрическа енергия”, издадена на  „ЕВН България 

Електроразпределение”АД, като я допълва с условия, гарантиращи независимостта на 

разпределителното предприятие от другите дейности на  вертикално интегрираното предприятие 

и обезпечаващи спазването на одобрената  на дружеството Програма с мерките гарантиращи 

независимостта на дейността му от другите дейности на  вертикално интегрираното предприятие. 

Към това решение е приложена изменената лицензия, в която са включени нови или са изменени 

условията, при осъществяване на дейността по елетроразпределение. 

 Посоченото решение е обжалвано от „ЕВН България Електроразпределение”АД, на 

основание чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.13, ал.7 от ЗЕ, пред Върховния административен 

съд, който е образувал адм. дело №15323/2008г. С решение № 10398/14.08.2009г. на ВАС, седмо 

отделение, е постановил отмяна на решение №И1-Л-140-07 от 29.09.2008г. на ДКЕВР, като е 

изпратил преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно дадените 

указания в мотивите на решението.  Мотивите за отмяната, изразени от ВАС са следните: 

- оспореното решение на ДКЕВР е издадено в рамките на специално административно 

производство, с предмет привеждане на издадената лицензия в съответствие с изискванията на 

чл.113а от ЗЕ и чл.13а от НЛДЕ. Комисията е следвало да приеме осигуряването на изпълнението 

на предвидените в програмата мерки, докато извършените промени в лицензията на дружеството 

са извън предвидените в предмета на приложената правна норма. 

- съществува противоречие между правното основание за издаването на решението на ДКЕВР, 

отразените в него мотиви и разпоредителната част – от една страна и реално извършените 

изменения и допълнения в условията на лицензията, неразделна част от решението – от друга 

страна. 

- съществено нарушение на установените административнопроизводствени правила. 

 Гореописаното решение на ВАС не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

      На  проведеното открито заседание на ДКЕВР на 31.05.2011г., представителите на „ЕВН 

България Електроразпределение”АД, заявиха, че са запознати с представения доклад и са 

съгласни с предложените промени в текстовете на лицензията - т.3.7 -  относно програмата с 

мерките за гарантиране на независимостта на дейността му от другите дейности на вертикално 

интегрираното предприятие.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и в 

изпълнение на задължителните указания на съда, дадени в решение №10398/14.08.2009г. на ВАС, 

седмо отделение по адм. дело №15323/2008г. 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Изменя издадената на „ЕВН България Електроразпределение”АД лицензия №Л-

140-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа 

енергия”, в изпълнение на задължителните указания на съда, дадени в решение 

№10398/14.08.2009г. на ВАС, седмо отделение, по адм. дело №15323/2008г., по следния 

начин: 

1. Добавя нов текст – т.3.7. със следното съдържание: 

 3.7. Независимост на разпределителното предприятие и на оператора на мрежата  

 

3.7.1. Лицензиантът, като част от вертикално интегрирано предприятие, е длъжен да гарантира, 

че неговата дейност е независима по правноорганизационна форма и вземане на решения от 

другите дейности на вертикално интегрираното предприятие, като лицата отговорни за 

управлението на електроразпределителната мрежа:  

3.7.1.1. не могат да участват в управлението на други дружества, които извършват производство, 

обществена доставка,  пренос, разпределение, обществено снабдяване и търговия с електрическа 

енергия;  

3.7.1.2. вземат самостоятелни решения при изпълнение на възложените им задължения по закон;  

3.7.1.3. са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на възложените 

им задължения по закон. 

 

3.7.2. Лицензиантът е длъжен да спазва одобрена от комисията програма с мерките за 

гарантиране независимостта на дейността му от другите дейности на вертикално интегрираното 

предприятие – приложение № 8.  

 

3.7.3. Лицензиантът е длъжен да определи служител, отговарящ за контрола по изпълнение на 

програмата по т. 3.7.2. 

 

3.7.4. Лицензиантът е длъжен да представи при поискване от комисията доказателства за 

независимостта на неговата дейност от другите дейности на вертикално интегрираното 

предприятие. 

 

3.7.5. Лицензиантът е длъжен да предоставя ежегодно на комисията годишен отчет за 

изпълнението на програмата по т. 3.7.2.  

 

2. Навсякъде в текста на лицензия №Л-140-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността 

„разпределение на електрическа енергия”, променя наименованието на Държавна комисия за 

енергийно регулиране в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. 

 

3. Актуализира съдържанието на заглавната страница на лицензия №Л-140-07/13.08.2004 г. за 

осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия”. 

  

Приложение: изменена лицензия №Л-140-07/13.08.2004г. за осъществяване на дейността 

„разпределение на електрическа енергия”. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                        (АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ) 

     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                (ЕМИЛИЯ САВЕВА) 


