
  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ОУ – 1 от 23.02.2017 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 23.02.2017 г., след като разгледа преписка за 

одобряване на Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди 

от „Топлофикация Петрич” ЕАД, събраните данни от проведеното на 13.07.2016 г. 

открито заседание, установи следното: 

 

С Решение № Л-435 от 27.02.2015 г., по т. 2, Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) е издала на „Топлофикация Петрич” ЕАД лицензия за извършване 

на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 20 

(двадесет) години. 

На основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) продажбата на 

топлинна енергия между производител и пряко присъединени клиенти на топлинна 

енергия за небитови нужди се извършва на основата на писмени договори при общи 

условия, като общите условия се предлагат от производителя и се одобряват от 

Комисията. В тази връзка, „Топлофикация Петрич” ЕАД е представило за одобряване 

от КЕВР проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански 

нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в град Петрич“ (Общи 

условия), които след одобряването им от КЕВР да станат приложение към лицензията 

съгласно чл. 49, ал. 2, т. 7 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката (НЛДЕ). 

Предметът на Общите условия не попада в приложното поле на Закона за защита 

на потребителите (ЗЗП), тъй като съгласно § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на 

ЗЗП „потребител” по смисъла на този закон е всяко физическо лице, което придобива 

стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или 

професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по 

този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, 

докато клиентите на производствената площадка на оранжерийния комплекс на  

„В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД извършват търговска и професионална дейност. 

Поради тази причина, проектът на Общи условия не следва да се изпраща на Комисия 

за защита на потребителите. 

Извършен е подробен анализ на проекта на Общи условия и е установено, че 

заявителят като цяло го е съобразил със съответните разпоредби от ЗЕ,  

Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването (НТ) и НЛДЕ, уреждащи 

продажбата на топлинна енергия за небитови нужди от производител на пряко 

присъединени клиенти на топлинна енергия, но са констатирани и редица 

несъответствия на отделни текстове от проекта със законовите изисквания, които са 

отразени в доклад № Е-Дк-200 от 29.06.2016 г. Докладът е разгледан и приет на закрито 

заседание на Комисията на 06.07.2016 г. и е публикуван на интернет страницата на 

КЕВР. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ КЕВР е провела открито 
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заседание за разглеждане на преписката на 13.07.2016 г., на което представителят на 

дружеството е заявил, че приема констатациите и ще се съобрази с препоръките, които 

са дадени в доклада, но при анализа на представения коригиран проект на общи 

условия е установено, че не съответства напълно на указаното в доклада. 

Във връзка с изложеното с Решение № ОУ-3 от 21.07.2016 г. Комисията е дала на 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД задължителни указания за изменение и допълнение на 

проекта на Общи условия и е определила срок за изпълнение до 01.10.2016 г. 

С отделно свое Решение № О-034 от 27.06.2016 г. Комисията е дала на 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД задължителни указания в срок до 01.10.2016 г. да 

представи в КЕВР за одобряване Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за 

небитови нужди. 

 

С писма с вх. № Е-14-71-4 от 23.11.2016 г. и № Е-14-71-12 от 22.12.2016 г. 

дружеството е представило в КЕВР преработен проект на Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за небитови нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД и проект на 

Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди, които са 

съобразени с указанията на Комисията и са в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, НЛДЕ, 

НТ. 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията счита, че представените от 

„Топлофикация Петрич” ЕАД с писмо с вх. № Е-14-71-12 от 22.12.2016 г. 

коригиран проект на Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови 

нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД и проект на Правила за работа с клиенти 

на топлинна енергия за небитови нужди са в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, 

НЛДЕ и НТ и осигуряват равнопоставеност между страните, поради което са 

налице предпоставките за тяхното одобряване. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с 

чл. 38в и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 4 и т. 7 и  

чл. 134, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява представените от „Топлофикация Петрич” ЕАД с писмо  

вх. № Е-14-71-12 от 22.12.2016 г. проект на „Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за небитови нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД” и проект 

на „Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди”. 

Одобрените „Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови 

нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД” представляват приложение към това 

решение и стават Приложение № 4 към лицензия № Л-435-03 от 27.02.2015 г., 

издадена на „Топлофикация Петрич” ЕАД за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“. 

Одобрените „Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за 

небитови нужди” представляват приложение към това решение и стават 

приложение № 5 към лицензия № Л-435-03 от 27.02.2015 г., издадена на 
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„Топлофикация Петрич” ЕАД за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град 

в 14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

 

      ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

        ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА 

          съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г. 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

        РОСИЦА ТОТКОВА 

 


