
                                            

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-140 
от 13.08.2004 г. 

 
 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 13.08.2004 г., след преглед на приложените 
документи по преписки № 22/2004 г. и № 23/2004 г., съответно за издаване на 
лицензии на “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД за извършване на дейностите 
“разпределение на електрическа енергия” и “обществено снабдяване с 
електрическа енергия” и събраните данни от проведеното на 13.08.2004 г. открито 
заседание по преписките, установи следното: 
 

По смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на отменения Закон за 
енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) разпределение на електрическа 
енергия е транспортирането на електрическа енергия по съответната 
електроразпределителна мрежа с оглед доставка до потребителите. Поради това, 
издадените на основание разпоредбите на отменения ЗЕЕЕ лицензии за “разпределение 
на електрическа енергия” предоставят на електроразпределителните дружества 
изключителното право в границите на обособената територия да осъществяват както 
дейността по транспортиране (пренос) на електрическа енергия по 
електроразпределителната мрежа, така и дейността по снабдяване (доставка) с 
електрическа енергия на потребителите. 

Законът за енергетиката (ЗЕ), в сила от 13.12.2003 г., разграничава дейността по 
транспортиране (пренос) на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа 
от дейността по снабдяване (доставка) с електрическа енергия на потребителите и 
изисква издаването на две отделни лицензии. 

 Предвид на това дейността, която извършват електроразпределителните 
дружества по силата на издадените им лицензии на основание отменения ЗЕЕЕ следва 
да бъде приведена в съответствие с разпоредбите на ЗЕ. Разпоредбите на § 17, ал. 2 и 
ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за енергетиката (ЗЕ) 
регламентират задължение на Държавната комисия за енергийно регулиране  да издаде 
на електроразпределителните дружества лицензии за извършване на дейностите 
“разпределение на електрическа енергия” и “обществено снабдяване с електрическа 
енергия”.  

Във връзка с горното и на основание чл. 9, т. 4 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и чл. 36, ал. 3 от Устройствения правилник на ДКЕР 
и на нейната администрация (УП) във връзка с  § 17, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, ДКЕР с 
решение по протокол № 51/21.07.2004 г. е открила производства за издаване на 
лицензии за извършване на дейностите “разпределение на електрическа енергия” и 
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“обществено снабдяване с електрическа енергия” на “Електроразпределение-Пловдив” 
ЕАД. 

Необходимо условие за издаването на лицензиите по ЗЕ на 
“Електроразпределение-Пловдив” ЕАД е прекратяването на съществуващата  лицензия 
за разпределение на електрическа енергия, издадена на основание ЗЕЕЕ (отм.) на 
дружеството. С решение № Пр-Л-052-07/13.08.2004 г. ДКЕР е прекратила лицензия № 
Л-052-07/08.01.2001 г.  за дейността разпределение на електрическа енергия. 

 “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от 
Търговския закон (ТЗ), видно от представеното решение за съдебна регистрация на 
дружеството по ТЗ. 

Дружеството не е в производство по несъстоятелност и не е в процедура по 
ликвидация, съгласно представена  декларация, подписана от изпълнителния директор. 
Следователно, издаването на лицензии няма да е в противоречие с изискванията на чл. 
40, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗЕ. 

До момента “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД е изпълнявало дейността 
“разпределение на електрическа енергия” по силата на прекратената лицензия № Л-052-
07/08.01.2001 г. Тази лицензия е предоставяла на дружеството изключителното право в 
границите на обособената територия да осъществява, както дейността разпределение на 
електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, така и дейността по 
снабдяване с електрическа енергия на потребителите. 

Един от критериите, които ДКЕР е преценявала за издаването на тази лицензия, 
е наличието на вещни права върху енергийния обект-електроразпределителната мрежа. 
Следователно, за издаването на тази лицензия ДКЕР е установила, че 
електроразпределителното дружество е титуляр на вещни права върху 
електроразпределителната мрежа. От друга страна, § 5, ал. 2 от ЗЕЕЕ (отм.) по 
отношение на енергийните обекти, представляващи елементи от 
електроразпределителната мрежа, които към момента на влизането на закона в сила са 
собственост на потребители, допуска изключение от изискването за наличие на вещни 
права към момента на издаване на лицензията, като регламентира за 
електроразпределителното дружество задължение да изкупи тези обекти. Такова 
изключение е предвидено и в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗЕ и срокът за изкупуване не е 
изтекъл.  

Предвид на изложеното, може да се приеме, “Електроразпределение-Пловдив” 
ЕАД отговаря на изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.  

С оглед на актуализиране на информацията, на дружеството следва да бъде 
указан определен срок, в който да представи данни относно собствеността върху 
енергийните обекти, представляващи елементи от съответната електроразпределителна 
мрежа. 

Друг критерий, който ДКЕР е преценявала, при издаването на прекратената  
лицензия за разпределение на електрическа енергия, е наличието на технически 
възможности, човешки ресурси и организационна структура на дружеството за 
осъществяване на дейността по лицензията. Следователно, за издаването на тази 
лицензия ДКЕР е установила, че в “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД са налице 
горепосочените изисквания за  упражняване на дейността. 

До юридическото разделяне на “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД съгласно 
изискванията на ЗЕ в дружеството дейностите “разпределение на електрическа 
енергия” и “обществено снабдяване с електрическа енергия” ще бъдат разделени 
структурно и счетоводно. Поради това, че структурното разделяне ще се осъществи в 
рамките на самото дружество, то няма да се отрази на съществуващия човешки ресурс, 
посредством който ще се осъществяват дейностите “разпределение на електрическа 
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енергия” и “обществено снабдяване с електрическа енергия”. 
Изложените аргументи дават основание да се приеме, че 

“Електроразпределение-Пловдив” ЕАД към момента притежава необходимите 
технически възможности, човешки ресурси и организационна структура за 
упражняване на дейностите “разпределение на електрическа енергия” и “обществено 
снабдяване с електрическа енергия”. 

Съгласно изискванията на НЛДЕ правилата за работа с потребителите са 
приложение и част от условията на лицензиите за разпределение на електрическа 
енергия и обществено снабдяване с електрическа енергия.  С оглед на това, на 
дружеството следва да бъде указан определен срок, в който да представи в ДКЕР, 
отговарящ на изискванията на ЗЕ, проект на правила за работа с потребителите, който 
да бъде единен за двете дейности. 

Съгласно изискванията на НЛДЕ приложение и неразделна част от условията на 
лицензията за осъществяване на дейността “обществено снабдяване с електрически 
енергия” са утвърдени от ДКЕР общи условия на договорите за продажба на 
електрическа енергия. Във връзка с това, на “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД 
следва да бъде указан определен срок, в който да представи в ДКЕР проект на общи 
условия на договорите, който след изпълнение на законоустановените процедури да се 
утвърди от комисията и да стане неразделна част от лицензията за обществено 
снабдяване с електрическа енергия. 

Относно изискването за финансови възможности за осъществяване на 
лицинзионните дейности, при утвърждаване на цените, които са в сила от 01.07.2004 г., 
ДКЕР е направила анализ на дружеството въз основа на представен одитиран финансов 
отчет към 31.12.2003 г., в резултат на което е констатирано, че “Електроразпределение-
Пловдив” ЕАД приключва отчетната година с положителен финансов резултат и има 
добри финансови показатели. Предвид на това, може да се приеме, че 
електроразпределителното дружество към момента притежава необходимите 
финансови възможности, средства и обезпечения за упражняване на дейностите 
“разпределение на електрическа енергия” и “обществено снабдяване с електрическа 
енергия”. 

Съгласно изискванията на НЛДЕ приложение и неразделна част от условията на 
лицензиите за “разпределение на електрическа енергия” и “обществено снабдяване с 
електрическа енергия” са решенията за утвърждаване на цени, приложими към 
дейността по лицензиите. Приложимите към лицензиите цени са утвърдени и 
определени от комисията. Съответните решения ще бъдат приложение към лицензиите. 

Дейностите “разпределение на електрическа енергия” и “обществено снабдяване 
с електрическа енергия”, подлежащи на лицензиране по ЗЕ, са били включени в обхвата 
на прекратената лицензия № Л-052-07/08.01.2001 г. Поради това, при издаването на 
новите лицензии, териториите, на които “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД ще 
осъществява дейностите “разпределение на електрическа енергия” и “обществено 
снабдяване с електрическа енергия” следва да останат непроменени. 

Съгласно § 17, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗЕ на електроразпределителните 
дружества се издават нови лицензии за осъществяване на дейностите “разпределение на 
електрическа енергия” и “обществено снабдяване с електрическа енергия”. С оглед на 
това, че не е налице хипотеза на преиздаване, а хипотеза на издаване на нови лицензии,  
ДКЕР по оригинерен способ следва да определи нов срок на тези лицензии. От друга 
страна, следва да бъде отчетен и факта, че “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД до 
момента осъществява посочените дейности и за да не бъде нарушен един от основните 
принципи на правото, съгласно който новият закон не може да преурежда фактически 
състави, като създава по-неблагоприятно положение в сравнение с досега 
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съществуващото, новият срок на лицензиите не може да бъде по-малък от остатъка от 
срока на прекратената лицензия.  

 
 
 

Предвид гореизложеното, 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и § 17, ал. 3 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката във връзка с чл. 21, 
т. 1 от Закона за енергетиката, 
 

издава на  “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД,  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, ул. 

“Христо Г. Данов” № 37, данъчен номер 1165841707, БУЛСТАТ 115552190, 
регистрирано с решение по ф.д. № 2436/2000 г. по описа на Пловдивския окръжен съд, 
партиден № 4, том 1, страница 8, 

лицензия № Л-140-07/13.08.2004 г. за извършване на дейността 
“разпределение на електрическа енергия”, на обособена територия, 
определена в приложение № 1 към лицензията, за срок от 35 (тридесет и 
пет) години-приложение № 1 към това решение. 

 
2. На основание чл. 39, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката и § 17, ал. 2 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката във връзка с чл. 21, 
т. 1 от Закона за енергетиката, 
 

издава на  “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД,  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, ул. 

“Христо Г. Данов” № 37, данъчен номер 1165841707, БУЛСТАТ 115552190, 
регистрирано с решение по ф.д. № 2436/2000 г. по описа на Пловдивския окръжен съд, 
партиден № 4, том 1, страница 8, 

лицензия № Л-140-11/13.08.2004 г. за извършване на дейността 
“обществено снабдяване с електрическа енергия”, на обособена територия, 
определена в приложение № 1 към лицензията, за срок от 35 (тридесет и 
пет) години-приложение № 2 към това решение. 

 
3. Задължава “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД в срок от 4 

(четири) месеца от връчване на това решение да представи в ДКЕР: 
3.1. Списък, съдържащ данни относно собствеността върху енергийните обекти, 

представляващи елементи от съответната електроразпределителна мрежа; 
3.2. Проект на Правила за работа с потребителите, които да бъдат единни за 

дейностите “разпределение на електрическа енергия” и “обществено снабдяване с 
електрическа енергия”; 

3.3. Проект на Общи условия на договорите за дейността “обществено 
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снабдяване с електрическа енергия”. 
 
 
 
 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 
 
  
 


