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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул. “Княз Дондуков” №8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ОУ- 001  

от 19.01.2009 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 19.01.2009 г., като разгледа преписка  

№ ПОУ-10/2008 г., образувана по заявление на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за 

одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови и 

стопански нужди от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на потребители в град Козлодуй”, 

доклад с вх. № Е-ДК-475/29.12.2008 г. и след провеждане на открито заседание на  

13.01.2009 г., установи следното: 

 

С писмо вх. № Е-14-24-11/31.10.2008 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е представило за 

одобряване от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) проект 

на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови и стопански нужди от 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД на потребители в град Козлодуй” (накратко Общи условия). 

След извършената проверка на заявлението от формална страна с писмо  

изх. № E-14-24-11/07.11.2008 г. заявителят е уведомен, че съгласно изискванията на  

чл. 91, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) е 

необходимо да направи уточнения, както и да представи доказателства. С писмо  

вх. № към Е-14-24-11/21.11.2008 г. заявителят е представил съответната информация и 

документи. 

 

Представените Общи условия се отнасят до лицензия № Л-050-05/11.12.2000 г., 

издадена на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за дейността пренос на топлинна енергия. По 

силата на чл. 47, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ утвърдените Общи условия ще представляват 

приложение към тази лицензия. 

 

 Правната регламентация на този вид договори, сключвани при публично известни 

общи условия и имащи за предмет „продажбата на топлинна енергия от топлопреносно 

предприятие на потребители на топлинна енергия за битови нужди” се съдържа в   

чл. 150 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и в чл. 47 и 89 - 94 от НЛДЕ. 

Анализът на съдържанието на проекта на Общи условия показва, че заявителят е 

отчел изискванията на чл. 150, ал. 1 от ЗЕ и чл. 90, ал. 1 от НЛДЕ, относно 

структурирането и това какво задължително следва да съдържат Общите условия. 

Извършеният подробен анализ на проекта на Общи условия за съответствие с 

разпоредбите на ЗЕ и Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването, 

регламентиращи продажбата на топлинна енергия за битови и стопански нужди, както 

и дадените в тази връзка указания и предписания са отразени в доклад с вх. № Е-ДК-

475/29.12.2008 г., публикуван на Интернет страницата на ДКЕВР и изпратен на 

заявителя. 
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Съгласно изискването на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ, на 13.01.2009 г. е проведено 

открито заседание за обсъждане на доклада, на което присъствалите представители на 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД са заявили, че са съгласни с направените уточнения. В тази 

връзка дружеството е изпратило коригиран проект на Общи условия. Извършеният 

анализ на коригирания проект показва, че той е съобразен с всички дадени 

предписания в доклада и следователно няма правна пречка същият да бъде одобрен от 

ДКЕВР. 

 

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

чл. 150, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 47, ал. 2, т. 7 и чл. 92, ал. 2, т. 1 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Одобрява предложените от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД „Общи условия за 

продажба на топлинна енергия за битови и стопански нужди от „АЕЦ Козлодуй” 

ЕАД на потребители в град Козлодуй”, приложение към това решение и 

неразделна част от Приложение № 13 към лицензия № Л-050-05/11.12.2000 г., 

издадена на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за дейността пренос на топлинна енергия. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14-дневен срок. 

 

 


