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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ОУ- 023 
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 – 4 /2007 г., образувана по заявление с вх. № Е-13-31-22/03.04.2007 
г., подадено от “Електроразпределение – София област” АД за одобряване на общи 
условия на договорите за пренос на електрическа енергия през разпределителната 
мрежа 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. “Електроразпределение – София 

област” АД е направило искане за одобряване на общи условия на договорите за пренос на 
електрическа енергия през разпределителната мрежа.  

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- 183 / 28.05.2007г. Във връзка с направените 
констатации в доклад с вх. № Е-Дк- 183 / 28.05.2007г., както и с изяснените в хода на 
проведеното открито заседание факти и обстоятелствата, “Електроразпределение – София 
област” 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:  

Използваната в чл. 25, ал. 1 от проекта на коригираните Общи условия дума 
“частично” дава възможност за противоречиво тълкуване на уредените с посочената 
разпоредба хипотези. С оглед на което комисията счита, че в чл. 25, ал. 1 от Общите условия 
думата “частично” следва да се замени с думата “неточно”. 
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В разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Общите условия е налице несъизмеримост  между 
задълженията, възникващи за потребителя при констатирано неточно 
измерване/неизмерване на консумираната електрическа енергия и действителното правно и 
фактическо положение, а именно по силата на действащото законодателство (чл. 120 от ЗЕ) 
средствата за търговско измерване са разположени извън имота на потребителя или на 
границата на собственост; същите са собственост на разпределителното дружество, 
следователно само и единствено негова е грижата за вещта; потребителя няма предоставен 
от закона пряк достъп до самите средства за търговско измерване; налице са широк кръг от 
фактори, които могат да доведат до неизправност на средствата за измерване, нямащи 
каквато и да била причинно-следствена връзка с  действия или бездействия на конкретния 
потребител; единствените логични предпоставки за презюмиране на консумираната 
електрическа енергия през периода на неизправност са вече консумираните и отчетени 
количества за същия потребител през сходен период на отчитане. В тази връзка комисията 
счита, че предложената редакция на ал. 2 следва да бъде коригирана като приложима 
единствено в случаите на констатирано по реда на тези общи условия неправомерно 
въздействие върху средството за търговско измерване. Следователно, в чл. 25, ал. 2 преди 
думите “електроразпределителното предприятие” следва да се добавят думите “В случаите, 
на констатирано по реда на тези общи условия неправомерно въздействие върху средството 
за търговско измерване”.   

За всички хипотези, при които не е установено такова въздействие, следва да бъде 
прилаган едномесечен период за извършване на корекцията, като коригираните количества 
бъдат съответни на консумацията, която обикновено се прави от потребителя за такъв 
период. Поради това, комисията счита, че следва да бъде създадена нова алинея 4 със 
следното съдържание “(4) Извън случаите по ал. 2 електроразпределителното предприятие 
изчислява количеството електрическа енергия за период не по-дълъг от 30 дни. В този 
случай коригираните количества са равни на консумираната от потребителя електрическа 
енергия за аналогичен 30-дневен период от предходната година». 

Създаването на новата алинея 4 води до необходимост от преномерирането на 
останалите алинеи на чл. 25. 

Средствата за търговско измерване, както и тарифните превключватели са 
собственост на електроразпределителното предприятие, предвид но което същото е длъжно 
да извършва тяхното отчитане. Коригирането на количествата електрическа енергия, 
съответно на сметките е свързано с измерването на тези количества. Следователно 
комисията счита, че в чл. 25 алинея 8 следва да се заличи. 

Разпоредбите на чл. 28, ал. 1 и чл. 31 от Общите условия въвеждат и възможността, 
както  и регламентират последствията от отчитане на консумираната от битови и стопански 
потребители електрическа енергия на период от три месеца. При този начин на отчитане е 
предвидено размерът на задължението към лицензианта да се изплаща от потребителите 
чрез месечни вноски и изравнително плащане, както и  стойността на месечните вноски 
бъде  изчислявана по формула. 

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. Освен това предложената формулата в 
чл. 31 налага извършване на математически изчисления и може да затрудни част от 
потребителите, поставяйки ги по този начин в неравностойно положение с лицензианта. С 
оглед на тези съждения комисията счита, че предложението за въвеждане на отчитане за 
период от три месеца по отношение на битовите потребители е неоснователно. В тази 
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връзка комисията счита, че следва да бъдат следните промени в глава трета, раздел втори 
“Отчитане на електрическата енергия” от Общите условия:   

В чл. 28: 
- чл. 28, ал. 1 от ОУ да придобие следната редакция: «Електроразпределителното 

предприятие е длъжно да осигури ежемесечно отчитане на показанията на средствата за 
търговско измерване по определен график». 

- в чл. 28 да се създаде нова алинея 3 със следния текст: «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».  

В раздел втори подзаглавието «Заплащане на разпределената електрическа енергия 
от битови потребители и потребители за стопански нужди при отчитане на интервал с 
продължителност от три месеца» да се заличи. 

Чл. 31 да се заличи. 
Чл. 32 от общите условия регламентира извършването на извънредно отчитане при 

промяна на цените за снабдяване и/или разпределение на електрическа енергия. Поради 
това, неговото систематичното място следва да бъде в глава трета, раздел втори, 
подзаглавие «Отчитане на електрическа енергия», непосредствено след разпоредбата на чл. 
28. 

В разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от Общите условия срокът за експресното 
възстановяване на прекъснато електроснабдяване е прекалено дълъг предвид на това, че 
потребителят заплаща допълнителна такса за неговото извършване. В тази връзка 
комисията счита, че разпоредбата на чл. 41, ал. 3 следва да придобие следната редакция: 
«(3) Прекъснатото електроснабдяване се възстановява от електроразпределителното 
предприятие в срок до 12.00 (дванадесет) часа на следващия работен ден след 
изпълнението на всички условия за възстановяването и заплащането на цената за 
възстановяването. След допълнително заплащане възстановяване на електроснабдяването 
се осигурява в срок до 6 (шест) астрономически часа след изпълнението на всички условия 
за възстановяването». 

Текстът на чл. 47 от Общите условия изисква допълнително конкретизиране. 
Недопустимо е освобождаването от всички задължения на лицензианта по силата на тези 
Общи условия поради неизпълнение на конкретни задължения на потребителя. С оглед 
насрещните задължения на потребителя комисията счита, че в чл. 47 думите «по т. 1, т. 2 и 
т. 3 на чл. 12» да се заменят с думите «във връзка с качеството на снабдяването». 

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

Закона за енергетиката и чл. 91, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката,  
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава задължителни указания на “Електроразпределение – София област” АД в 
седемдневен срок от връчване на настоящото решение да измени и допълни проекта 
на общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през 
разпределителната мрежа с вх. № к. Е-13-31-22/12.06.2007 г., както следва: 

1. В чл. 25: 
-  ал. 1 от общите условия думата “частично” да се замени с думата “неточно”; 
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- ал. 2 от общите условия преди думите “електроразпределителното 
предприятие” да се добавят думите “В случаите, на констатирано по реда на тези общи 
условия неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване...”; 

- да се създаде нова алинея 4 със следния текст: “ Извън случаите по ал. 2 
електроразпределителното предприятие изчислява количеството електрическа 
енергия за период не по-дълъг от 30 дни. В този случай коригираните количества са 
равни на консумираната от потребителя електрическа енергия за аналогичен 30-
дневен период от предходната година»; 

- алинея 8 да се заличи; 
2. В чл. 28: 
- ал. 1 от общите условия да придобие следната редакция: 

«Електроразпределителното предприятие е длъжно да осигури ежемесечно отчитане 
на показанията на средствата за търговско измерване по определен график»; 

- да се създаде нова алинея 3 със следния текст: «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»;  

3. В раздел втори подзаглавието «Заплащане на разпределената електрическа 
енергия от битови потребители и потребители за стопански нужди при отчитане на 
интервал с продължителност от три месеца» да се заличи; 

4. Чл. 31 да се заличи; 
5. Разпоредбата на чл. 32 да се премести в глава трета, раздел втори, 

подзаглавие «Отчитане на електрическа енергия», непосредствено след разпоредбата 
на чл. 28.  

6. В чл. 41, ал. 3 да придобие следната редакция: «(3) Прекъснатото 
електроснабдяване се възстановява от електроразпределителното предприятие в срок 
до 12.00 (дванадесет) часа на следващия работен ден след изпълнението на всички 
условия за възстановяването и заплащането на цената за възстановяването. След 
допълнително заплащане възстановяване на електроснабдяването се осигурява в срок 
до 6 (шест) астрономически часа след изпълнението на всички условия за 
възстановяването»; 

7. В чл. 47 думите «по т. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 12» да се заменят с думите « във 
връзка с качеството на снабдяването». 

 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Върховния 

административен съд.  

 


