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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ П-3 
от 30.06.2004 г. 

 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 
на закрито заседание на 30.06.2004 г., след като разгледа доклад с вх. №ДК-
156/30.06.2004г. относно проекти на Показатели за качество на 
електроснабдяването, Показатели за качество на топлоснабдяването и 
Показатели за качество на газоснабдяването, установи следното: 
 

На основание  чл. 21, т. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са изготвени 
съответно проекти на Показатели за качество на електроснабдяването, Показатели за 
качество на топлоснабдяването и Показатели за качество на газоснабдяването.  

Трите проекта регламентират нормите за качество на електрическата, топлинна 
та енергия и природния газ, непрекъснатостта на снабдяването и качеството на 
търговските услуги.  

С проектите се определят обобщени коефициенти за качество на снабдяването с 
електрическа, топлинна енергия и природен газ, посредством които ще се извършва 
пряка корекция на цените при прилагане на метода “Таван на приходите“.  

В проектите се определят целевите стойности на показателите за качество. 
Конкретните стойности на показателите и периодът за достигане на целевите 
стойности за всеки лицензиант ще бъдат определяни като условия на съответната 
лицензия.  

Проектите на Показатели за качество на електроснабдяването, Показатели за 
качество на топлоснабдяването и Показатели за качество на газоснабдяването са 
съгласувани с лицензираните дружества. В съответствие с изискванията на ЗЕ е 
проведена процедура за обществено обсъждане на проектите и получените писмени 
становища са разгледани на основание чл. 14 от ЗЕ. 

 
 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 12 от ЗЕ и чл. 88, ал.2 от 
Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката,  
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Приема Показатели за качество на електроснабдяването - 
приложение № 1. 
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 2. Приема Показатели за качество на топлоснабдяването - 
приложение № 2. 
 3. Приема Показатели за качество на газоснабдяването - приложение 
№ 3. 
 

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

 


