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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ОУ-07 от 16.07.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 16.07.2012 г., като разгледа преписка  

№ ПОУ-8/2011 г., образувана по заявление, подадено от „Топлофикация Русе” ЕАД за 

одобряване на „Общи условия на договорите между „Топлофикация Русе” ЕАД и 

търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия 

между потребителите в сграда – етажна собственост”, установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-14-09-15/22.08.2011 г. „Топлофикация Русе” ЕАД е 

представило за одобряване от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

(ДКЕВР, комисията) проект на „Общи условия на договорите между „Топлофикация 

Русе” ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна 

енергия между потребителите в сграда – етажна собственост” (накратко Общи условия).  

Представеният проект на общи условия се отнася до лицензия № Л-030-05/ 

15.11.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия, издадена на „Топлофикация Русе” 

ЕАД. По силата на чл. 47, ал. 2, т. 7 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ) утвърдените Общи условия представляват приложение към тази 

лицензия. 

Видно от представения протокол от 15.06.2011 г., същите са приети от Съвета на 

директорите на „Топлофикация Русе” ЕАД и е взето решение да бъдат представени на 

ДКЕВР за одобряване. 

Проектът на общи условия е съобразен с изискванията на чл. 139в, ал. 1 от Закона 

за енергетиката (ЗЕ), задължаващ топлопреносното предприятие, което не е регистрирано 

по реда на чл. 139а от ЗЕ, да сключва писмен договор за извършване на услугата дялово 

разпределение с лице, избрано от потребителите в сграда – етажна собственост (СЕС). 

Договорът се сключва при общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и 

одобрени от комисията. 

Съдържанието на представения проект на общи условия е съобразено с 

разпоредбата на чл. 139в, ал. 3 от ЗЕ, регламентираща задължителните реквизити на 

договора, сключен при общи условия между топлопреносното предприятие и лицето по 

чл. 139а от ЗЕ. 

Извършеният подробен анализ на проекта на Общи условия е отразен в доклад с  

вх. № Е-Дк-583/17.11.2011 г., предоставен на заявителя и публикуван на страницата на 

ДКЕВР в Интернет. 

На 29.11.2011 г. е проведено открито заседание на ДКЕВР, на което е разгледан 

докладът на работната група относно преписка № ПОУ-8/2011 г.  

В писмо с вх. № Е-14-09-15/07.12.2011 г. заявителят е взел отношение по всяка 

точка от доклада на работната група относно преписка № ПОУ-8/2011 г., но не е 

представил преработен проект на общите условия. 

С Решение № ОУ-04/23.01.2012 г. ДКЕВР е отказала да одобри предложените от 

„Топлофикация Русе” ЕАД “Общи условия на договорите между „Топлофикация Русе” 

ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия 

между потребителите в сграда – етажна собственост”, и е дала задължителни указания на 

заявителя да измени и допълни проекта на общи условия. 

С писмо с вх. № Е-14-09-14/21.06.2012 г. дружеството е представило преработен 

проект на “Общи условия на договорите между „Топлофикация Русе” ЕАД и търговец за 
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извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между потребителите 

в сграда – етажна собственост”. 

При прегледа на представения коригиран проект комисията установи, че 

„Топлофикация Русе” ЕАД точно е изпълнило дадените задължителни указания. 

Предложените с писмо вх.№ Е-14-09-14/21.06.2012 г. от „Топлофикация Русе” ЕАД 

“Общи условия на договорите между „Топлофикация Русе” ЕАД и търговец за 

извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между потребителите 

в сграда – етажна собственост” съответстват на изискванията на ЗЕ и приложимите 

нормативни актове и осигуряват баланс между интересите на страните по договора. 

 

Предвид гореизложеното, Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране счита, че са налице законовите изисквания за одобряване на 

предложените от „Топлофикация Русе” ЕАД “Общи условия на договорите между 

„Топлофикация Русе” ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово 

разпределение на топлинна енергия между потребителите в сграда – етажна 

собственост”, поради което и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 139в,  

ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 95, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

 

Р Е Ш И : 

 

Одобрява предложените с вх. № Е-14-09-14/21.06.2012 г. от „Топлофикация 

Русе” ЕАД “Общи условия на договорите между „Топлофикация Русе” ЕАД и 

търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия 

между потребителите в сграда – етажна собственост”, приложение към това 

решение, които стават част от приложение № 13 към лицензия № Л-030-

05/15.11.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                     (Ангел Семерджиев) 

 

                                                         

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                          (Емилия Савева) 


