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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ ОУ- 020 

от 18.06.2007 г. 
 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

на закрито заседание на 18.06.2007 г., след преглед на приложените документи по 
преписка № ПОУ - 1/2007 г., образувана по заявления с вх. № Е-13-31-22/03.04.2007 г., 
подадено от “ЧЕЗ Електро България” АД за одобряване на общи условия за продажба  
електрическа енергия и събраните данни от проведеното на 05.06.2007 г. открито 
заседание по преписката, установи следното: 

 
 
Със заявление с вх. № Е-13-31-22/03.04.2007 г. “ЧЕЗ Електро България” АД е 

направило искане за одобряване на общи условия за продажба  електрическа енергия.  
Заявителят е представил доказателства, че е спазил  изискването на чл. 91, ал. 1 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата), според което проекта на 
Общи условия се оповестява по подходящ начин от енергийното предприятие на 
потребителите поне 45 дни преди представянето му за одобряване от комисията. Изпълнено е 
и изискването  на чл. 91, ал. 3 от Наредбата, регламентиращо задължителните реквизити на 
заявлението. Към подаденото заявление дружеството е приложило становища и бележки, 
получени в хода на публичното обсъждане на предлаганите общи условия, становища на самия 
заявител по получените коментари и бележки и решение на неговите управителни органи за 
приемане на окончателния проект за допълнение и изменение на Общите условия. 

Представеният с горепосоченото заявление проект на Общи условия е анализиран с 
оглед неговото съответствие на Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовите актове по 
неговото прилагане, както и с оглед гарантиране изпълнението на принципите по чл. 23, ал. 1, 
т. 2 и т. 3 от ЗЕ, както и осигуряване на прозрачност за потребителите.  

На 05.06.2007 г. е проведено открито заседание за изясняване на фактите,  
обстоятелствата и произтичащите от тях изводи, съдържащи се в заявление с вх. № Е-13-31-
22/03.04.2007 г. и доклад с вх. № Е-Дк-184 / 28.05.2007г. Във връзка с направените 
констатации в доклад с вх. № Е-Дк-184 / 28.05.2007г.  , както и с изяснените в хода на 
проведеното открито заседание факти и обстоятелствата, “ЧЕЗ Електро България” АД с вх. № 
к. Е-13-31-22/12.06.2007 г. е предложило за одобряване коригиран проект на Общи условия. 

След анализ на коригирания с вх. № к. Е-13-31-22/12.06.2007 г. проект на Общи условия 
(Общи условия) с оглед неговото съответствие на ЗЕ и подзаконовите актове по неговото 
прилагане, както и с оглед гарантиране изпълнението на принципите по чл. 23, ал. 1, т. 2 и т. 3 
от ЗЕ, комисията прави следните изводи:  

Текстът на чл. 9, ал. 1, т. 3 от Общите условия създава предпоставки за противоречиво 
тълкуване, в следствие на което може да се заключи, че правните последици от неизпълнение 
на задължението за плащане на едно лице (досегашен потребител), страна по едно 
облигационно отношение, засягат правната сфера на друг правен субект (нов потребител), 
който не е страна по същото правотношение. Носенето на гражданска отговорност за 
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изпълнение на чужди  задължения може да бъде предвидена единствено след изричното 
съгласие на встъпващото  в дълга лице. В тази връзка комисията счита, че чл. 9, ал. 1, т. 3 от 
Общите условия следва да  придобие следната редакция “При наличие на неизплатени 
задължения от същия потребител за друг обект”; 

Регламентираните в глава трета, раздел първи, подзаглавие “Корекция на сметки” от 
Общите условия задължения на снабдителното предприятие следва да оказват начина на 
коригиране на сметките, а не начина на коригиране на отчетените количества при грешки в 
тяхното отнасяне към различни тарифни зони, което е в задълженията на 
електроразпределителното дружество. В тази връзка комисията счита, че  в глава трета, раздел 
първи наименованието на подзаглавието “Корекция на сметки” следва да придобие следната 
редакция “Корекция на сметки при неизмерване или неправилно/неточно измерване на 
електрическата енергия», а чл. 17 трябва да бъде изменен по следния начин: 

“Чл. 17 (1) Продавачът въз основа на представени от електроразпределителното 
дружество констативни протоколи и справки за начислена енергия изчислява и коригира 
сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период.  

(2) В случаите по ал.1 продавчът изготвя справка за дължимите суми и в 7 (седем) 
дневен срок уведомява потребителя за сумите, които последният дължи или ще му бъдат 
възстановени със следващото плащане.” 

С оглед постигане на по-голяма яснота относно начина на съобщаване на дължимите 
суми на потребителите комисията счита, че чл. 19, ал. 3 следва да придобие следната редакция 
«Дължимите от потребителя суми се съобщават ежемесечно от продавача чрез съобщение, 
изпращано до потребителя на адреса на обекта». 

Наличието на разпоредба в общите условия на договорите за пренос на електрическа 
енергия през разпределителната мрежа, уреждаща случаите, в които при невъзможност за 
отчитане на показанията на средствата за търговско измерване съгласно графика, след 
писмено заявление на потребителя, електроразпределителното дружество и потребителят 
уговарят допълнително начина за отчитане на използваната електрическа енергия изисква 
тези Общи условия да регламентират аналогична разпоредба, която да регламентира начина 
на заплащане във визираните случаи. Поради това комисията счита, че в чл. 19 следва да се 
създаде нова алинея 10 със съдържание: «В случаите, в които поради невъзможност за 
отчитане на показанията на средствата за търговско измерване съгласно графика на 
електроразпределителното дружество е уговорен друг начин за отчитане на използваната 
електрическа енергия, след писмено заявление на потребителя, електроснабдителното 
дружество и потребителят уговарят допълнително начина за заплащането й». 

Периодът на отчитане на консумираната електрическа енергия от битовите потребите 
не следва да се поставя в зависимост единствено и само от волята на лицензиантите. При 
определянето на продължителността на периода на отчитане, от една страна, следва да се 
вземат предвид интересите на всеки конкретен потребител, а от друга, да се осигури баланс на 
интересите на енергийното предприятие и потребителите. Право на потребителя е да прецени 
дали има интерес от заплащане на реално потребени количества електрическа енергия или от 
плащането им на база. Взимайки предвид изложените аргументи комисията приема, че баланс 
на интересите на енергийното предприятие и потребителите е постигнат при ежемесечно 
отчитане на консумираната електрическа енергия. От друга страна, заплащането на 
електрическата енергия е свързано с нейното отчитане. В тази връзка комисията счита, че 
подраздел «Заплащане на електрическата енергия при отчитане на интервал с 
продължителност от три месеца» на глава трета, раздел втори, съответно чл. 21 от Общите 
условия следва да се заличат. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 98 от 

Закона за енергетиката и чл. 91, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката,  
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
Дава задължителни указания на “ЧЕЗ Електро България” АД в седемдневен срок 

от връчване на настоящото решение да измени и допълни проекта на общи условия за 
продажба  електрическа енергия с вх. № к. Е-13-31-22/12.06.2007 г., както следва: 

1. Чл. 9, ал. 1, т. 3 да придобие следната редакция “При наличие на неизплатени 
задължения от същия потребител за друг обект”; 

2. В глава трета, раздел първи наименованието на подзаглавието “Корекция на 
сметки” да придобие следната редакция “Корекция на сметки при неизмерване или 
неправилно/неточно измерване на електрическата енергия»; 

3. Чл. 17 да придобие следната редакция: 
“Чл. 17 (1) Продавачът въз основа на представени от електроразпределителното 

дружество констативни протоколи и справки за начислена енергия изчислява и 
коригира сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал 
период.  

(2) В случаите по ал.1 продавачът изготвя справка за дължимите суми и в 7 (седем) 
дневен срок уведомява потребителя за сумите, които последният дължи или ще му бъдат 
възстановени със следващото плащане”; 

4. Чл. 19, ал. 3 да придобие следната редакция «Дължимите от потребителя суми се 
съобщават ежемесечно от продавача чрез съобщение, изпращано до потребителя на 
адреса на обекта»; 

5. В чл. 19 да се създаде нова алинея 10 със следното съдържание «В случаите, в 
които поради невъзможност за отчитане на показанията на средствата за търговско 
измерване съгласно графика на електроразпределителното дружество е уговорен друг 
начин за отчитане на използваната електрическа енергия, след писмено заявление на 
потребителя, електроснабдителното дружество и потребителят уговарят допълнително 
начина за заплащането й»; 

6. В глава трета, раздел втори подраздел «Заплащане на електрическата енергия 
при отчитане на интервал с продължителност от три месеца» да се заличи; 

7. Чл. 21 да се заличи. 
 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Върховния 

административен съд.  

 


