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Вх. № ......................../................... 2021 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА  

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Д О К Л А Д 

от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. за одобряване на „Общи 

условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа 

на „Електроразпределение Север“ АД“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, чл. 38д, чл. 104а от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) и чл. 126, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 129, ал. 1 от НЛДЕ от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ) със заявление с вх. № Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. от 

„Електроразпределение Север“ АД е представило за одобряване в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) проект на „Общи условия за достъп и пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение 

Север“ АД“ (проект на Общи условия, проект на ОУ) и на проекта на „Правила на 

„Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на енергийни услуги“ (проекта 

на Правила за работа с потребители, проекта на Правилата). Подаденото заявление съдържа 

и искане за прекратяване на административните производства за одобряване на общи 

условия, образувани по заявления с вх. № E-13-45-94 от 05.08.2013 г. и с вх. № Е-13-45-366 

от 05.05.2015 г., което искане следва да бъде разгледано отделно. 

Със Заповед № З-Е-144 от 18.06.2021 г., изменена със Заповед № З-Е-158 от 07.07.2021 

г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за разглеждане на представения със 

заявлението проект на ОУ. 

В чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗЕ е регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите 

условия на договорите, включително общите условия при които крайните клиенти използват 

електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са 

присъединени. 

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ публично известните ОУ се изготвят и 

прилагат от оператора на електроразпределителната мрежа. Според разпоредбите на чл. 123, 

ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от НЛДЕ общите условия за ползване на електроразпределителната 

мрежа от крайни клиенти следва задължителното да включват: данни за енергийното 

предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното 

предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички 

приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за временно 

преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; условията за 

едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги и възможността за 

такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за прихващане и 

възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на договорените услуги, 

включително неточно или забавено фактуриране; правата на потребители на енергийни 
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услуги, включително информация относно процедурата по разглеждането и произнасянето 

по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; правата и задълженията на 

енергийното предприятие и на потребителите на енергийни услуги; условия за качеството на 

снабдяването; информацията, която се предоставя от енергийното предприятие съгласно чл. 

123, ал. 3 от НЛДЕ; условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването с 

електрическа енергия; реда за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на 

електрическа енергия; реда за осигуряване на достъп до средствата за търговското измерване 

или други контролни приспособления; отговорността на енергийното предприятие при 

нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване с електрическа енергия; прозрачни 

и достъпни процедури за разглеждане на претенции на клиенти, както и процедури за 

връщане на недължимо платена сума и за обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието 

на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, които отразяват 

действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, 

консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ за отчетния 

период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по 

компоненти, ако такива са утвърдени; предварително уведомяване за прекъсване, 

ограничаване или влошено качество на услугите при извършване на ремонтни работи, 

оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни 

действия, които подлежат на планиране, както и за сроковете на прекъсването, 

ограничаването или влошаването на качеството на услугата; уведомяване на крайните 

клиенти за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето 

им за одобряване в комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за 

достъп до негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване за 

определен срок на данните, необходими за разплащанията; ред за уведомяване на клиента 

при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ. Общите 

условия следва да съдържат и видовете лични данни, които задължително се обработват от 

оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа, 

включително, но не само: имена; единен граждански номер; адрес (по аргумент от чл. 104а, 

ал. 2, т. 6 от ЗЕ). 

Съгласно чл. 128, ал. 1 от НЛДЕ проекта на ОУ се оповестява от енергийното 

предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в центровете за работа с 

крайните клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за одобряването от КЕВР, като 

за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 128, ал. 2 от НЛДЕ). Според чл. 129, 

ал. 1 от НЛДЕ към заявлението за одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките 

по проекта, получени в хода на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от 

публичното обсъждане; становище на енергийното предприятие по получените коментари и 

бележки в хода на публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните 

органи на енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с потребителите на 

енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от ОУ. По силата на чл. 

38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с потребители на енергийни 

услуги, представят за одобрение от Комисията правила за работа с техните потребители на 

енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе предвид, регламентираната в § 1, т. 41б 

от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната дефиниция на понятието „потребител на 

енергийни услуги“, съгласно която такъв е и ползвателя на разпределителната мрежа за 

снабдяването му с енергия. Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители 

уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените 

жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по 

която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от НЛДЕ към подаденото заявление за 

одобряване на ОУ са приложени изискуемите документи съгласно действащата нормативна 

уредба, а именно:  
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- писмо с вх. № Е-13-273-47 от 09.04.2021 г., с което заявителя уведомява КЕВР за 

стартиране на процедура по публично обсъждане на проектите на ОУ и на Правилата за 

работа с клиенти; 

- екранни снимки от публикациите на интернет страницата на „Електроразпределение 

Север“ АД относно обявената от дружеството процедура по публично обсъждане, както и 

адреси за кореспонденция, на които ще се приемат предложения за изменение на проектите 

на ОУ и на Правилата; 

- снимков материал от оповестяването на проектите на ОУ и на Правилата в 

Центровете за обслужване на клиенти в градовете Варна, Велико Търново, Габрово, Горна 

Оряховица, Добрич, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Търговище и Шумен; 

- писма, с които дружеството уведомява Омбудсмана на Република България, 

Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерация на потребителите в 

България и Европейски потребителски център  за насрочено на 29.04.2021 г. от 15:00 ч. 

публично обсъждане на изготвените проекти на ОУ и на Правила;  

- писмен протокол от проведеното на 29.04.2021 г. от публичното обсъждане на проекта 

на Общи условия и проекта на Правила за работа с потребителите; 

- становище с изх. № 26-10 от 07.05.2021 г. от Омбудсмана на Република България по 

проекта на ОУ; 

- становище на „Електроразпределение Север“ АД по получените коментари и бележки 

в хода на публичното обсъждане; 

- Решение от 31.05.2021 г. на Управителния съвет на „Електроразпределение Север“ 

АД за одобряване на окончателния проект на Общи условия и Правила за работа с 

потребителите;  

- платежно нареждане за заплащане на такса за разглеждане на заявлението съгласно 

чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифата на таксите, които се събират от КЕВР по Закона за енергетиката; 

Съгласно предоставения писмен протокол от 29.04.2021 г. на публично обсъждане на 

проектите на ОУ и на Правилата не са присъствали заинтересовани лица, както и не е имало 

заявен по телефон или писмено предварителен интерес от желаещи да присъстват. В периода 

от оповестяването на проекта на Общи условия и проекта на Правила за работа с 

потребителите до крайния срок за приемане на предложения от заинтересованите страни, т.е. 

от 07.04.2021 г. до 07.05.2021 г., в дружеството не са постъпили такива.  

На 10.05.2021 г. на имейл адреса info@erpsever.bg, от Омбудсмана на Република 

България е получено становище по проекта на ОУ. „Електроразпределение Север“ АД е 

разгледало предложенията и коментарите на Омбудсмана на Република България и е 

изготвило становище по тях. Във връзка със становището на Омбудсмана е прецизирана 

клаузата на чл. 9, ал. 3 от проекта на ОУ, като с цел по-голяма яснота са конкретизирани 

лицата, които дължат плащане на надбавка върху стойността на активната електрическа 

енергия в зависимост от използваната и/или отдаваната реактивна електрическа енергия.  

Отделно от това е отстранен технически пропуск в клаузата на чл. 74, ал. 4 от проекта на 

Общи условия, като е посочена правилната препратка в текста. За целите на внасянето на 

проекта на Правила за работа с потребителите е направена промяна в Приложение № 1 като е 

премахнато е изброяването на актуалните данни за Центровете за обслужване на клиенти и е 

добавен уточняващ текст, че Приложението се актуализира от дружеството при всяка 

промяна.  

След описаните по-горе промени в проектите на Общи условия и на Правила за работа 

с потребителите, на 31.05.2021 г. окончателните проекти са одобрени от Управителния съвет 

на „Електроразпределение Север“ АД. 

 

I. След анализ на проекта на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа 

енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“ 

и с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане, 

същият следва да бъде изменен, а именно: 
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1. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 1, ал. 3 от Глава I „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел І „Въведение“ със следният текст: „„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД, в качеството си на оператор на електроразпределителна мрежа, осъществява 

своята дейност съгласно условията на Лицензия за разпределение на електрическа енергия № 

Л-138-07/13.08.2004 г., издадена от КЕВР за територията на области с административни 

центрове Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и 

Шумен.“.  

Съгласно чл. 45, т. 4 от ЗЕ в лицензията се определя територията на лицензията. С 

оглед привеждане на разпоредбата в съответствие с чл. 45, т. 4 от ЗЕ, текстът „за територията 

на области с административни центрове Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, 

Русе, Силистра, Търговище и Шумен“ следва да отпадне и разпоредбата следва да придобие 

редакция:  

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, в качеството си на оператор на 

електроразпределителна мрежа, осъществява своята дейност съгласно условията на 

Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-138-07/13.08.2004 г., издадена от 

КЕВР.“. 

 

2. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 2, т. 2 от Глава I „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел IІ „ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ“ със следния текст: „„Ден / дни” 

е календарен ден / календарни дни, освен ако в текста не е указано друго (работен ден, 

почивен ден / официален празничен неприсъствен ден).“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като когато няма допълнително уточнение за 

ден, се приема, че „ден“ означава календарен.  

 

3. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 2, т. 6 от Глава I „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел IІ „ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ“ със следния текст: „„Доставчик 

от последна инстанция“ е лице, на което е издадена лицензия съгласно Закона за 

енергетиката и което доставя електрическа енергия в случаите, когато основният доставчик 

по силата на договор за покупко-продажба или на договор за комбинирани услуги не е в 

състояние да продължи да извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, 

ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или 

трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия, както и на крайни клиенти, 

които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на друг доставчик.“. 

С цел прецизиране на разпоредбата следва да се добави текстът „за извършване на 

дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ и 

разпоредбата следва да придобие редакция:  

„„Доставчик от последна инстанция“ е лице, на което е издадена лицензия съгласно 

Закона за енергетиката за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия 

от доставчик от последна инстанция“ и което доставя електрическа енергия в случаите, 

когато основният доставчик по силата на договор за покупко-продажба или на договор за 

комбинирани услуги не е в състояние да продължи да извършва доставка поради обявяване в 

несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до 

временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия, както и на 

крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на друг 

доставчик.“. 

 

4.  „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 2, т. 17 от Глава I „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел IІ „ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ“ със следния текст: 

„„Нотариално заверена форма” е писмена форма на документа с нотариална заверка на 

подписа.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като така формулиран терминът е неясен и 

неточен и създава несигурност. 
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5. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 4, ал. 1 от Глава I „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел IIІ „СТРАНИ“ със следния текст: „КЛИЕНТ на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, по смисъла на тези ОУДПЕЕ, може да бъде 

собственик или титуляр на вещно право на ползване на обект, който е присъединен към 

електроразпределителната мрежа съгласно действащото законодателство и се снабдява с 

електрическа енергия за собствено ползване.“. 

Текстът „може да бъде“ следва да се замени с „е“ и разпоредбата да придобие следната 

редакция: „КЛИЕНТ на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, по смисъла на тези 

ОУДПЕЕ е собственик или титуляр на вещно право на ползване на обект, който е 

присъединен към електроразпределителната мрежа съгласно действащото 

законодателство и се снабдява с електрическа енергия за собствено ползване.“. 

Промяната е редакционна и цели прецизиране на текста. 

 

6. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 4, ал. 2 от Глава I „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел IIІ „СТРАНИ“ със следния текст: „КЛИЕНТ на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД по смисъла на тези ОУДПЕЕ може да бъде и 

друго лице – ползвател на обекта, при условие че собственикът или титулярът на вещното 

право на ползване на имота е представил писмено съгласие в нотариално заверена форма за 

това. В случай че КЛИЕНТЪТ по настоящата алинея не е клиент на крайния снабдител и не е 

сключил договор за комбинирани услуги с доставчик на електрическа енергия, собственикът 

на имота или титулярят на вещно право на ползване декларира писмено в нотариално 

заверена форма, че е солидарно отговорен за задълженията му към 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД.“. 

Изречение второ от чл. 4, ал. 2 от проекта на ОУ със следния текст „В случай че 

КЛИЕНТЪТ по настоящата алинея не е клиент на крайния снабдител и не е сключил договор 

за комбинирани услуги с доставчик на електрическа енергия, собственикът на имота или 

титулярят на вещно право на ползване декларира писмено в нотариално заверена форма, че е 

солидарно отговорен за задълженията му към „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ 

следва да отпадне. Изискването за поемане на солидарна отговорност от клиенти на 

дружеството е необосновано въведено в противоречие с общите правила за юридическа 

отговорност на гражданскоправните субекти за поети от тях ангажименти. Текстовете 

вменяващи солидарна отговорност на клиентите следва да бъдат отменени в случаите, когато 

не са предвидени със закон или договорени между страните. 

Разпоредбата следва са придобие редакция:  

„КЛИЕНТ на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД по смисъла на тези ОУДПЕЕ 

може да бъде и друго лице – ползвател на обекта, при условие че собственикът или 

титулярът на вещното право на ползване на имота е представил писмено съгласие в 

нотариално заверена форма за това.“. 

 

7. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 4, ал. 4 от Глава I „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел IIІ „СТРАНИ“ със следния текст: „КЛИЕНТ на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД по смисъла на тези ОУДПЕЕ е и лицето, което е 

регистрирано като КЛИЕНТ в базата данни на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ по 

сключен договор за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната 

мрежа, по който се осигурява временно електроснабдяване за строителни нужди.“. 

Предложената от дружеството  разпоредба създава неяснота при обективиране на 

страните. 

Разпоредбата следва да придобие редакция:  

„Клиент е и възложителят, в случаите на временно захранване с електрическа 

енергия, необходима за извършването на строителство, ремонт или реконструкция.“. 

 

8. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 5 от Глава I „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел IIІ „СТРАНИ“ със следния текст: „(1) В случаите, когато правото на 

собственост върху обекта принадлежи на няколко лица, съсобствениците избират според 
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волята си един, който упражнява правата и задълженията на КЛИЕНТ. (2) Лицата по ал. 1 

удостоверяват лично избора си в писмена форма пред представители на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД или чрез пълномощник, упълномощен в 

нотариално заверена форма.“. 

С оглед яснота на текста и сигурност при прилагането му разпоредбата следва са 

придобие редакция: 

„В случаите, когато правото на собственост върху обекта принадлежи на няколко 

лица, то правата и задълженията на КЛИЕНТ се упражняват от всички тях заедно или 

чрез пълномощник.“. 

 

9. За привеждане на чл. 7 от проекта на ОУ в съответствие с изискванията на чл. 127, 

ал. 1 от НЛДЕ разглежданата разпоредба следва да се допълни с нова алинея със следния 

текст:  

„Настоящите Общи условия уреждат реда и: 

1. условията за ползване на електроразпределителната мрежа; 

2. правата и задълженията на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и Клиента; 

3. периодите и начините на заплащане на услугите по ползване на 

електроразпределителната мрежа; 

4. определяне на групи Клиенти по обоснован признак; 

5. условията за качество и надеждност на снабдяването с електрическа енергия; 

6. информацията, която се предоставя на Клиентите от 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД; 

7. начина на измерване, реда за достъп до СТИ за поддръжка и отчитане; 

8. начина на причисляването и прилагане на СТП по отношение на обектите на 

Клиентите; 

9. отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им; 

10. условията за преустановяване на услугите пренос на електрическа енергия и 

достъп до електроразпределителната мрежа; 

11. срок на действие. 

12. прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на претенции на клиенти, както и 

процедури за връщане на недължимо платена сума и за обезщетяване за претърпени вреди;  

13. съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, 

които отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или природен 

газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на 

цената по компоненти, ако такива са утвърдени; 

14. предварително уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на 

услугите при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; 

15. уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите условия в срок не по-

кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в комисията; 

16. предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до негови 

помещения; 

17. публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при повреди и за 

предоставяне на информация; 

18. съхраняване за определен срок на данните, необходими за разплащанията; 

19. ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно 

правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ; 

20. видовете лични данни, които задължително се обработват 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, включително, но не само: имена; единен 

граждански номер; адрес.“. 
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10. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 8, ал. 3 от Глава II „СЪЩНОСТ“, 

Раздел I „ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ“ със следния текст: „Настоящите ОУДПЕЕ се 

считат за приети и са задължителни за лицата, които към датата на влизане в сила на 

настоящите ОУДПЕЕ вече са КЛИЕНТИ на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД.“. 

С цел привеждане на чл. 8, ал. 3 в съответствие с  чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ в разпоредбата 

следва да се добави текста: „освен ако те не са се възползвали от правото си да договорят 

специални условия.“ и разпоредбата следва да придобие редакция:  

„Настоящите ОУДПЕЕ се считат за приети и са задължителни за лицата, които 

към датата на влизане в сила на настоящите ОУДПЕЕ вече са КЛИЕНТИ на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД освен ако те не са се възползвали от правото 

си да договорят специални условия.“. 

 

11. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 9, ал. 1 от Глава II „СЪЩНОСТ“, 

Раздел II „ЦЕНИ“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ дължи на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД всички мрежови услуги по утвърдени от КЕВР цени.“. 

С цел прецизиране на разпоредбата следва да се добави текстът „стойността на 

предоставените“ и разпоредбата следва да придобие редакция:  

„КЛИЕНТЪТ дължи на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД стойността на 

предоставените мрежови услуги по утвърдени от КЕВР цени.“. 

 

12.  „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 10, ал. 2 от Глава II 

„СЪЩНОСТ“, Раздел II „ЦЕНИ“ със следния текст: „В случаите на преизчисляване на 

количества електрическа енергия по реда на ПИКЕЕ КЛИЕНТИТЕ заплащат на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД цените по чл. 9, ал. 1 (с изключение на цена за 

достъп до електроразпределителната мрежа, формирана на база на предоставена мощност), 

както и всички компоненти, определени за дължими съгласно ПИКЕЕ и приложимото 

законодателство, по действащите им цени за периода на преизчислението.“. 

С оглед привеждане на разпоредбата в съответствие с чл. 56, ал. 3 от Правилата за 

измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) разпоредбата следва да придобие 

редакция:  

„В случаите на преизчисляване на количества електрическа енергия по реда на ПИКЕЕ 

КЛИЕНТИТЕ заплащат на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД цените по чл. 9, ал. 1 

(с изключение на цена за достъп до електроразпределителната мрежа, формирана на база 

на предоставена мощност), както и всички компоненти, определени за дължими съгласно 

ПИКЕЕ и приложимото законодателство, по действащата за периода на преизчисление 

прогнозна пазарна цена на електрическа енергия за покриване на технологични разходи, 

определена от КЕВР.“. 

 

13. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 11 от Глава II „СЪЩНОСТ“, 

Раздел II „ЦЕНИ“ със следния текст: „Страните се съгласяват, че цените по настоящите 

ОУДПЕЕ се променят, без да е необходимо писмено да договарят това, когато промяната 

произтича от закон или акт на държавен орган със задължителна за адресата му сила. В тези 

случаи „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД актуализира съответно стойността на 

фактурираната стока или услуга съобразно с промените на финансовите параметри, 

произтичащи от прилагането на нормативния акт.“. 

За яснота в чл. 11 следва да се добави текстът „по действащ договор“ и разпоредбата 

следва да придобие редакция:  

„Страните се съгласяват, че цените по действащ договор по настоящите ОУДПЕЕ 

се променят, без да е необходимо писмено да договарят това, когато промяната произтича 

от закон или акт на държавен орган със задължителна за адресата му сила. В тези случаи 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД актуализира съответно стойността на 

фактурираната стока или услуга съобразно с промените на финансовите параметри, 

произтичащи от прилагането на нормативния акт.“. 
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14. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 13, ал. 2, т. 1 от Глава II 

„СЪЩНОСТ“, Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ 

ОТНОШЕНИЯ“ със следния текст: „краен клиент, който купува електрическа енергия за 

собствени битови нужди – трите си имена по документ за самоличност, единен граждански 

номер (ЕГН), постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефон за контакт, имейл, банкова 

сметка; вид на обекта, административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, 

предоставена мощност;“. 

Разпоредбата следва да се прецизира, тъй като същата е приложима и в случаите, когато 

клиент на дружеството е чуждестранен гражданин. Освен това изразът „предоставена 

мощност“, следва да отпадне, тъй като това е информация, която се съдържа в базата данни 

на дружеството и не следва да се изисква от клиента. 

Предвид горното разпоредбата следва да придобие редакция:  

„краен клиент, който купува електрическа енергия за собствени битови нужди – 

пълното име по документ за самоличност, единен граждански номер (ЕГН) и постоянен 

адрес ако е български гражданин или личният номер и адреса, заявен в съответната 

администрация в случай че е чуждестранен гражданин, адрес за кореспонденция, 

телефон за контакт, имейл, банкова сметка; вид на обекта, административен адрес на 

обекта, снабдяван с електрическа енергия;“. 

 

15. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 13, ал. 2, т. 2 от Глава II 

„СЪЩНОСТ“, Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ 

ОТНОШЕНИЯ“ със следния текст: „краен клиент, физическото лице, което купува 

електрическа енергия за небитови нужди – трите си имена по документ за самоличност, 

наименование, единен идентификационен код (ЕИК) или единен граждански номер (ЕГН), 

постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефон за контакт, имейл, банкова сметка; вид 

на обекта, административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, предоставена 

мощност;“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.14 разпоредбата следва да придобие следната 

редакция:  

„краен клиент, физическото лице, което купува електрическа енергия за небитови 

нужди – пълното име по документ за самоличност, наименование, единен 

идентификационен код (ЕИК) или единен граждански номер (ЕГН) и постоянен адрес ако е 

български гражданин или личният номер и адреса, заявен в съответната 

администрация в случай че е чуждестранен гражданин, адрес за кореспонденция, 

телефон за контакт, имейл, банкова сметка; вид на обекта, административен адрес на 

обекта, снабдяван с електрическа енергия;“. 

 

16. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 13, ал. 2, т. 3 от Глава II 

„СЪЩНОСТ“, Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ 

ОТНОШЕНИЯ“ със следния текст: „краен клиент, който купува електрическа енергия за 

небитови нужди – фирма / наименование на юридическото лице, единен идентификационен 

код (ЕИК) съгласно Закона за търговския регистър, седалище и адрес на управление, адрес за 

кореспонденция, трите имена и единен граждански номер (ЕГН) на лицето представител, 

телефон за контакт, имейл, банкова сметка; вид на обекта, административен адрес на обекта, 

снабдяван с електрическа енергия, предоставена мощност;“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.14 разпоредбата следва да придобие следната 

редакция:  

„краен клиент, който купува електрическа енергия за небитови нужди – фирма / 

наименование на юридическото лице, единен идентификационен код (ЕИК) съгласно Закона 

за търговския регистър, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, пълното 

име по документ за самоличност,  единен граждански номер (ЕГН) ако е български 

гражданин или личният номер, в случай че е чуждестранен гражданин на лицето 

представител, телефон за контакт, имейл, банкова сметка; вид на обекта, 

административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия;“. 
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17. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 13, ал. 3 от Глава II „СЪЩНОСТ“, 

Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ“ със 

следния текст: „В случай че заявлението по ал. 1 се подава от неперсонифицирано дружество 

(гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите), то следва да бъде 

подписано от всички съдружници или от лице, упълномощено от тях чрез пълномощно в 

нотариално заверена форма. При подаване на заявлението се предоставят и съответните 

данни за участващите в дружеството лица и копие от нотариално заверения учредителен 

договор.“. 

Изразът „в нотариално заверена форма“ следва да се замени с израза „нотариално 

заверено“ и разпоредбата следва да придобие редакция: „В случай че заявлението по ал. 1 се 

подава от неперсонифицирано дружество (гражданско дружество по Закона за 

задълженията и договорите), то следва да бъде подписано от всички съдружници или от 

лице, упълномощено от тях чрез нотариално заверено пълномощно. При подаване на 

заявлението се предоставят и съответните данни за участващите в дружеството лица и 

копие от нотариално заверения учредителен договор.“. 

Промяната е редакционна. 

 

18. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 13, ал. 7 от Глава II 

„СЪЩНОСТ“, Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ 

ОТНОШЕНИЯ“ със следния текст: „Всички документи по предходните алинеи от настоящия 

член, с изключение на декларацията за съгласие по чл. 4, ал. 2, се предоставят като копие на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД.“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.6 текстът „с изключение на декларацията за 

съгласие по чл. 4, ал. 2“,  следва да отпадне и разпоредбата следва да придобие редакция:  

„Всички документи по предходните алинеи от настоящия член се предоставят като 

копие на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД.“. 

 

19. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 13, ал. 8 от Глава II 

„СЪЩНОСТ“, Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ 

ОТНОШЕНИЯ“ със следния текст: „Във всички случаи, лицето което подава заявлението, 

представя документ за самоличност, а в случай че заявлението се подава от пълномощник, 

последният предоставя на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и пълномощно в 

нотариално заверена форма.“. 

Текстът „и пълномощно в нотариално заверена форма“ следва да се замени с текста 

„нотариално заверено пълномощно“. Разпоредбата следва да придобие редакция:  

„Във всички случаи, лицето което подава заявлението, представя документ за 

самоличност, а в случай че заявлението се подава от пълномощник, последният предоставя 

на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД нотариално заверено пълномощно.“. 

Промяната е редакционна. 

 

20. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 13, ал. 10 от Глава II „СЪЩНОСТ“, 

Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ“ със 

следния текст: „Със заявлението по ал. 1, a в случаите по чл. 4, ал. 4 с искането за сключване 

на договор за присъединяване, КЛИЕНТЪТ писмено се съгласява, че съставяните по силата 

на тези ОУДПЕЕ констативни протоколи могат да бъдат и под формата на електронен 

документ, подписан от лицата, изброени в чл. 97, ал. 1 и ал. 2, с електронен подпис. В този 

случай силата на електронния подпис е равностойна на тази на саморъчен подпис съгласно 

чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“. 

С оглед систематизиране на проекта на ОУ разпоредбата следва да се заличи и 

предложението следва да се отрази в чл. 97, ал. 4. 

 

21. Разпоредбата на чл. 16 от Глава II „СЪЩНОСТ“, Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА 

ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ“ със следния текст: „В случаите, когато е 
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необходим достъп до обекта, заявителят по чл. 13, ал. 1 или КЛИЕНТЪТ по чл. 4, ал. 4 е 

длъжен да осигури възможност на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД да извърши 

монтирането и/или проверка на измервателната система и/или на електрическите съоръжения 

на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД или на заявителя, съответно КЛИЕНТА по чл. 

4, ал. 4, намиращи се в имота или обекта му.“ следва да стане нов член от Глава III 

„ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

КЛИЕНТА“, част „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА“. 

Промяната цели систематизиране на текста. 

 

22. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 17, ал. 1, т. 4 от Глава II 

„СЪЩНОСТ“, Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ 

ОТНОШЕНИЯ“ със следния текст: „„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД е 

възпрепятствано да извърши проверка на място на обекта, което е документирано със 

съставен констативен протокол;.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като така формулирана създава неяснота. 

 

23. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 17, ал. 1, т. 5 от Глава II 

„СЪЩНОСТ“, Раздел IV „РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ 

ОТНОШЕНИЯ“ със следния текст: „в случай че заявителят по чл. 13, ал. 1 не е изпълнил 

задълженията си да инсталира, поддържа и експлоатира технически правилно и безопасно 

собствените си електрически уредби и съоръжения след границата на собственост, 

документирано със съставен констативен протокол;“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 23 от Наредба 

№ 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия 

към преносната или към разпределителните електрически мрежи (Наредба № 6), 

електрическите съоръжения за присъединяване на обект към електрическата мрежа се 

поставят под напрежение, когато са изпълнени изискванията за въвеждането им в 

експлоатация на присъединявания обект, удостоверено със: декларация от клиента за 

съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и 

техническите норми. 

 

24. Разпоредбата на  чл. 19, ал. 2 от Глава II „СЪЩНОСТ“, Раздел V 

„ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ има право да поиска 

промяна на предоставената мощност по реда на действащото законодателство, като следва да 

предостави копие от документ за собственост или документ, удостоверяващ учредено вещно 

право на ползване върху имота. В случаите на чл. 4, ал. 2 от настоящите ОУДПЕЕ 

КЛИЕНТЪТ следва да предостави писмено съгласие в нотариално заверена форма от 

собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота.“ Разпоредбата следва 

да стане част от чл. 22 от Глава III „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I 

„ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА“, част „ПРАВА НА КЛИЕНТА“. 

Промяната цели систематизиране на текста. 

 

25. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 19, ал. 3 от Глава II 

„СЪЩНОСТ“, Раздел V „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ“ със следния текст: „В случай че 

КЛИЕНТЪТ поиска намаляване на договорената предоставена мощност за негов обект, 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД подменя необходимите токоограничаващи 

елементи в първичната/е верига/и на захранване. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД 

разполага с освободената предоставена мощност и може да я предоставя на други клиенти. 

При възникнала впоследствие необходимост от ново увеличаване на предоставената 

мощност за обекта на КЛИЕНТА, това се извършва по реда на действащата Наредба по чл. 

116, ал. 7 от ЗЕ.“. 

С цел яснота на разпоредбата следва да се добави изразът „има право да“, а текстът 

„предоставена мощност“ да се замени с думата „мощност“. Разпоредбата следва да придобие  

редакция:  
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„В случай че КЛИЕНТЪТ поиска намаляване на договорената предоставена мощност 

за негов обект, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД подменя необходимите 

токоограничаващи елементи в първичната/е верига/и на захранване. 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право да разполага с освободената 

мощност и може да я предоставя на други клиенти. При възникнала впоследствие 

необходимост от ново увеличаване на предоставената мощност за обекта на КЛИЕНТА, 

това се извършва по реда на действащата Наредба по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ.“. 

Промяната е редакционна. 

 

26. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 22, т. 1 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ“, 

Част „ПРАВА НА КЛИЕНТА“ със следния текст: „да получава електрическа енергия с 

характеристики за качество съгласно българското законодателство и при непрекъснатост на 

снабдяването;“. 

Текстът „с характеристики за качество съгласно българското законодателство и при 

непрекъснатост на снабдяването“ следва да се замени с текста „по мрежата с определено 

качество в съответствие с показателите за качество на електроснабдяването, определени с 

решение на КЕВР“. Разпоредбата следва да придобие редакция: „да получава електрическа 

енергия по мрежата с определено качество в съответствие с показателите за качество 

на електроснабдяването, определени с решение на КЕВР.“. 

Промяната е с цел конкретизиране на текста и привеждането му в съответствие с т. 

3.3.1 от издадената на дружеството лицензия за дейността „разпределение на електрическа 

енергия“. 

 

27. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 22, т. 4 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ“, 

Част „ПРАВА НА КЛИЕНТА“ със следния текст: „да бъде информиран по реда на тези 

ОУДПЕЕ за графика на отчитане;“. 

В чл. 22, т. 4 следва да се добави текстът „и периода на отчитане, дължимите суми и 

сроковете за плащане“ и разпоредбата следва да придобие редакция: „да бъде информиран 

по реда на тези ОУДПЕЕ за графика и периода на отчитане, дължимите суми и 

сроковете за плащане;“. 

Промяната е с цел привеждане на разпоредбата в съответствие с чл. 127, ал. 1, т. 5 от 

НЛДЕ и допринася за по-голяма информираност на клиента. 

 

28. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 22, т. 6 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ“, 

Част „ПРАВА НА КЛИЕНТА“ със следния текст: „да бъде извършено преизчисление на 

количеството пренесена електрическа енергия на КЛИЕНТА при установяване на неточно 

измерване и/или неправилно отчитане;“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като преизчисляването на количествата 

електрическа енергия представлява задължение на електроразпределителното дружество, а 

не право на Клиента. 

 

29. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 23, ал. 1 т. 6 от Глава III „ПРАВА 

И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

КЛИЕНТИТЕ“, Част „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА“ със следния текст: „да изпълнява 

всички предписания на представители на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, дадени 

в рамките на тяхната компетентност във връзка с осигуряването на нормалната работа на 

електроразпределителната мрежа;“. 

Предложената разпоредба е с прекалено широк обхват и създава неяснота, относно 

компетентността и обхвата на предписанията. 

Предвид горното разпоредбата следва да придобие следната редакция: 

„да изпълнява предписанията на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕНИЕ СЕВЕР“ АД за 



Стр. 12 от 33 
 

техническото състояние и условията за експлоатация на съоръженията и уредбите, 

собственост на Клиента, за предотвратяване на случаи, които застрашават сигурността 

на електроразпределителната мрежа или водят до влошаване на качеството на 

електрическата енергия;“. 

 

30. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 23, ал. 1, т. 11 от Глава III 

„ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

КЛИЕНТИТЕ“, Част „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА“ със следния текст: „да уведоми 

писмено „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и осигури достъп на негови 

представители до резервния източник за извършване на проверки;“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като съдържа неяснота за характера на 

уведомленията.  

 

31. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 23, ал. 1, т. 12 от Глава III 

„ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

КЛИЕНТИТЕ“, Част „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА“ със следния текст: „да уведоми във 

възможно най-кратки срокове „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД в случай на 

констатирана повреда на елемент от измервателната система за търговско измерване;“. 

Съгласно чл. 116, ал. 6 от ЗЕ и чл. 3 от ПИКЕЕ измервателните системи са собственост 

на оператора на мрежата. Клиента не е длъжен да следи за изправността на чужди 

съоръжения, като в голямата си част от случаите клиента няма достъп до измервателните 

системи. По тази причина не следва да се вменява подобно задължение на клиента. 

Предвид горното разпоредбата следва да отпадне. 

 

32. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 23, ал. 1, т. 14 от Глава III 

„ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

КЛИЕНТИТЕ“, Част „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА“ със следния текст: „да уведоми 

писмено „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД в 15 (петнадесет) дневен срок, считано 

от настъпване на съответното обстоятелство, за всяка промяна в предоставените от 

КЛИЕНТА данни по чл. 13 от настоящите ОУДПЕЕ, както и за промени, свързани със 

собствеността или настъпили промени в обстоятелства, фактически и правни отношения, 

касаещи както статуса на КЛИЕНТА, така и на ползвания от него обект.“. 

Текстът „15 (петнадесет) дневен срок“ следва да се замени с текста „30 (тридесет) 

дневен срок“, тъй като предложеният от дружеството срок е необосновано кратък. 

Разпоредбата следва да придобие редакция:  

„да уведоми писмено „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД в 30 (тридесет) 

дневен срок, считано от настъпване на съответното обстоятелство, за всяка промяна в 

предоставените от КЛИЕНТА данни по чл. 13 от настоящите ОУДПЕЕ, както и за 

промени, свързани със собствеността или настъпили промени в обстоятелства, 

фактически и правни отношения, касаещи както статуса на КЛИЕНТА, така и на 

ползвания от него обект.“. 

 

33. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 23, ал. 2 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ“, 

Част „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА“ със следния текст: „Задължение за уведомяване във 

връзка с настъпила промяна, свързана със собствеността и ползването на обекта възниква за 

наследника / наследниците при наследяване на обекта; двете страни по сделка за покупко-

продажба на обект или друга сделка, в резултат на която се прехвърля собствеността или 

правото на ползването на обекта; наемодателя и наемателя при отдаване на обекта под 

наем.“. 

С оглед ясното текстът „за покупко-продажба на обект или друга сделка, в резултат на 

която се прехвърля“ следва да се замени с израза „за прехвърляне“. Текстът „наемодателя и 

наемателя при отдаване на обекта под наем“ следва да отпадне. С разглежданите общи 

условия не могат да се създават задължения за трета страна, без същата изрично да е 
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изразила съгласие за това, тъй като това би довело до нарушение на разпоредбите за 

сключване на договор и поемане на чуждо задължение, съдържащи се в Закона за 

задълженията и договорите.  

Предвид горното, разпоредбата следва да придобие редакция:  

„Задължение за уведомяване във връзка с настъпила промяна, свързана със 

собствеността и ползването на обекта възниква за: 

- наследника / наследниците при наследяване на обекта; 

- двете страни по сделка за прехвърляне собствеността или правото на ползването 

на обекта.“. 

 

34.  „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 24, т. 5 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел I „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ“, 

Част „СПЕЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ СЪС СОБСТВЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

НА НИВО СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ“ със следния текст: „да осигури постоянен достъп на 

персонала на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД до части от 

електроразпределителните си уредби, които освен за захранване на КЛИЕНТА се използват и 

за разпределение на електрическа енергия към други клиенти, за осигуряване на надеждното, 

безопасно и ефективно функциониране на електроразпределителната мрежа;“. 

Изразът „постоянен“ следва да отпадне, тъй като чрез него в нарушение на принципа на 

чл. 23, т. 4 от ЗЕ се предпоставя задължение за клиента постоянно да е на разположение на 

дружеството за осигуряване на достъп. Разпоредбата следва да придобие редакция:  

„да осигури достъп на персонала на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД до 

части от електроразпределителните си уредби, които освен за захранване на КЛИЕНТА се 

използват и за разпределение на електрическа енергия към други клиенти, за осигуряване на 

надеждното, безопасно и ефективно функциониране на електроразпределителната 

мрежа;“. 

 

35. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 25, т. 5 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел II „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“, Част „ПРАВА НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния текст: „да упражнява контрол за 

спазването на задълженията на КЛИЕНТА и при установяване на тяхното неизпълнение да 

съставя констативни протоколи по реда на тези ОУДПЕЕ, както и да издава предписания;“. 

Разпоредбата следва да отпадне. Електроразпределителното дружество няма 

правомощия на контролен орган. 

 

36. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 25, т. 6 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел II „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“, Част „ПРАВА НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния текст: „да подменя по своя 

инициатива съществуващите средства за търговско измерване и други елементи на 

измервателната система;“. 

С оглед привеждане на чл. 25, т. 6 в съответствие с т. 3.5.3. от издадената на 

дружеството лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия“, в разпоредбата 

следва да се добави израза „с такива със същите или по-добри технически характеристики“ и 

да придобие редакция:  

„да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване с 

такива със същите или по-добри технически характеристики и други елементи на 

измервателната система;“. 

 

37. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 25, т. 10 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел II „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“, Част „ПРАВА НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния текст: „да прекрати едностранно 
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отношенията си с КЛИЕНТА, включително предоставянето услугите „достъп до 

електроразпределителната мрежа” и „пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа”, в случай че КЛИЕНТЪТ е престанал да бъде фактически 

ползвател на имота;“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като същата е в противоречие с чл. 123 от ЗЕ. 

 

38. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 25, т. 13 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел II „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“, Част „ПРАВА НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния текст: „да прекрати преноса на 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за КЛИЕНТ, който няма 

действащ договор за продажба на електрическа енергия;“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като същата е в противоречие с чл. 123 от ЗЕ. 

 

39. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 25, т. 15 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел II „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“, Част „ПРАВА НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния текст: „на достъп до източника на 

резервно захранване на КЛИЕНТА за извършване на проверки, както и да прекъсне преноса 

на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за КЛИЕНТА, в случай че не 

спазва задължителните технически условия, определени от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД съгласно приложимата нормативна уредба, и/или не осигури достъп за 

извършване на проверки.“. 

Текстът „както и да прекъсне преноса на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа за КЛИЕНТА, в случай че не спазва задължителните 

технически условия, определени от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД съгласно 

приложимата нормативна уредба, и/или не осигури достъп за извършване на проверки“ 

следва да отпадне. Предложената разпоредба противоречи на чл. 123 от ЗЕ, тъй като в него са 

разписани всички хипотези при които дружеството може да преустанови преноса на 

електрическа енергия. Разпоредбата следва да придобие редакция:  

„на достъп до източника на резервно захранване на КЛИЕНТА за извършване на 

проверки“. 

 

40. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 26, т. 5 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел II „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“, Част „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния текст: „в срок до 7 (седем) дни след 

писмено искане от страна на КЛИЕНТ да осигури проверка на средството за търговско 

измерване;“. 

Изразът „7 (седем) дни“ следва да се замени с израза „5 (пет) дни“, тъй като 

предложеният от дружеството срок е необосновано дълъг. Разпоредбата следва да придобие 

редакция:  

„в срок до 5 (пет) дни след писмено искане от страна на КЛИЕНТ да осигури 

проверка на средството за търговско измерване“. 

 

41. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 26, т. 9 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел II „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“, Част „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния текст: „да дава писмени отговори 

на подадени от КЛИЕНТА писмени жалби и сигнали в срок до 30 (тридесет) дни от 

получаването им, освен ако за изясняване на всички обстоятелства по случая е необходим по-

дълъг срок съгласно предвиденото в ЗЕ;“. 

С оглед привеждане на чл. 26, т. 9 в съответствие с т. 3.3.6. от издадената на 

дружеството лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия“ изразът „освен 
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ако за изясняване на всички обстоятелства по случая е необходим по-дълъг срок съгласно 

предвиденото в ЗЕ“ следва да отпадне и разпоредбата следва да придобие следната редакция: 

„да дава писмени отговори на подадени от КЛИЕНТА писмени жалби и сигнали в срок до 30 

(тридесет) дни от получаването им“. 

 

42. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 26, т. 10 от Глава III „ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“, Раздел II „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“, Част „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния текст: „в срок до 2 (два) часа в 

градски и до 4 (четири) часа в извънградски райони от получаване на съобщение за авария да 

създаде организация за нейното отстраняване в разумен срок с оглед нейната тежест;“. 

Текстът „за нейното отстраняване в разумен срок с оглед нейната тежест“ следва да се 

замени с текста „и да започне отстраняване на аварията“, тъй като предложения текст създава 

предпоставки за неизпълнение и неефективност при изпълнение на лицензионното 

задължение. В този смисъл е и т. 3.1.8 от издадената на дружеството лицензия за дейността 

„разпределение на електрическа енергия“, според който лицензиантът отстранява повредите 

и авариите по мрежата във възможно най-кратки срокове. Предвид изложеното разпоредбата 

следва да придобие редакция:  

„в срок до 2 (два) часа в градски и до 4 (четири) часа в извънградски райони от 

получаване на съобщение за авария да създаде организация и да започне отстраняване на 

аварията;“. 

 

43. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 29, ал. 3 от Глава IV „УСЛОВИЯ 

ЗА КАЧЕСТВО“, Част „ПРЕДОСТАВЕНА МОЩНОСТ“ със следния текст: „При 

установяване на отклонения от нормираните показатели, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД предприема мерки за подобряването им, за което уведомява КЛИЕНТА.“. 

С оглед привеждането на чл. 29, ал. 3 в съответствие с ПИКЕЕ следва да се добави 

текстът „в срока и при условията на правилата по чл. 83, ал.1, т. 5 от Закона за енергетиката“ 

и разпоредбата следва да придобие редакция:  

„При установяване на отклонения от нормираните показатели, 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД предприема мерки за подобряването им в срока 

и при условията на правилата по чл. 83, ал.1, т. 5 от Закона за енергетиката за което 

уведомява КЛИЕНТА.“. 

 

44. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 34, т. 1 и т. 2 от Глава VI 

„ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“,  Раздел І „СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО 

ИЗМЕРВАНЕ“ със следния текст: „Средствата за търговско измерване се поставят на 

определено от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД място, както следва: 

1. до или на границата на имота на КЛИЕНТА, включително на фасади, прилежащи 

имоти, огради и други, включително в общите части на жилищни сгради; 

2. в енергийни обекти, собственост на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, на 

КЛИЕНТА или на трети лица, с тяхно съгласие.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като мястото на монтаж на СТИ са определено в 

чл. 120, ал. 1 от ЗЕ и в чл. 29 от Наредба № 6. 

 

45. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 35, ал. 2 от Глава VI 

„ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“,  Раздел І „СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО 

ИЗМЕРВАНЕ“ със следния текст: „В случай че с цел гарантиране на живота и здравето на 

гражданите, на собствеността, на качеството на електрическата енергия, на непрекъснатостта 

на преноса и сигурността и надеждността на енергийната система, средствата за търговско 

измерване са поставени на място, до което достъпът за КЛИЕНТА е затруднен, 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД се задължава да осигури за своя сметка 
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възможност за визуален достъп до показанията на средствата за търговско измерване до 3 

(три) дни след получаване на писмено заявление от КЛИЕНТА.“. 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ПИКЕЕ операторът е длъжен да осигурява на страна, която 

купува електрическа енергия, възможност за визуален достъп до показанията на 

визуализираните регистри на средствата за търговско измерване в съответствие с избраната 

от страната тарифност на измерване. Посочената разпоредба предвижда клиента да има 

непрекъснат и безпрепятствен достъп до СТИ, без да е необходимо искане и срокове за това. 

С оглед изложеното разпоредбата следва да отпадне. 

 

46. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 36 от Глава VI „ИЗМЕРВАНЕ И 

ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“,  Раздел І „СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ“ със 

следния текст: „„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право да преустанови 

временно преноса след предварително уведомление, в случай на неосигурен достъп за отчет, 

контрол, обслужване и подмяна на средството за търговско измерване, установено с 

констативен протокол.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като същата не е в съответствие с чл. 122 и чл. 

123 от ЗЕ. 

 

47. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 38, ал. 3 от Глава VI 

„ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“,  Раздел І „СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО 

ИЗМЕРВАНЕ“, Част „ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ“ със следния текст: „Когато с 

измервателната система за търговско измерване за обект на КЛИЕНТ се измерват и 

количествата електрическа енергия, пренесена до други обекти на клиенти, с обособени 

измервателни системи за търговско измерване, то тези количества се приспадат за целите на 

определянето на потребеното количество електрическа енергия от КЛИЕНТА, като 

резултатът се приема за утвърдена измерена стойност.“. 

В ЗЕ и в ПИКЕЕ не е предвидена възможност за аритметично определяне на количества 

електрическа енергия, но чл. 117, ал. 8 от ЗЕ предвижда възможност за пренос на 

електрическа енергия през съоръжения на клиент. В тази връзка разпоредбата следва да 

придобие редакция:  

„Когато през съоръженията на Клиента се пренася електрическа енергия до други 

Клиенти, като тази електрическата енергия се измерва и от СТИ, измерващи 

електрическата енергия на Клиента, същата се приспада от количествата, фактурирани 

на Клиента.“. 

 

48. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 42, ал. 1 от Глава VI 

„ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“,  Раздел І „СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО 

ИЗМЕРВАНЕ“, Част „ПРОВЕРКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ. 

МЕТРОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА“ със следния текст: „В срок до 7 (седем) дни след писмено 

искане от страна на КЛИЕНТ и заплащане на услугата по ценоразпис 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД осигурява проверка на средството за търговско 

измерване с уред за проверка на общата точност (еталон).“. 

Изразът „7 (седем) дни“ следва да се замени с израза „5 (пет) дни“, тъй като 

предложеният от дружеството срок е необосновано дълъг. Разпоредбата следва да придобие  

редакция:  

„В срок до 5 (пет) дни след писмено искане от страна на КЛИЕНТ и заплащане на 

услугата по ценоразпис „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД осигурява проверка на 

средството за търговско измерване с уред за проверка на общата точност (еталон).“. 

 

49. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 43, ал. 4 от Глава VI 

„ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 
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КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“,  Раздел І „СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО 

ИЗМЕРВАНЕ“, Част „ПРОВЕРКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ. 

МЕТРОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА“ със следния текст: „В случай че искането е на КЛИЕНТА 

и експертизата установи, че метрологичните и техническите характеристики не съответстват 

на нормираните за даден тип средства за търговско измерване, 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД възстановява разходите на КЛИЕНТА в срок до 

30 (тридесет) дни от установяването им и получаването на протокола от експертизата. Във 

всички останали случаи разходите са за сметка на КЛИЕНТА.“. 

Изразът „30 (тридесет) дни“ следва да се замени с израза „7 (седем) дни“, тъй като 

предложеният от дружеството срок е необосновано дълъг. Разпоредбата следва да придобие  

редакция:  

„В случай че искането е на КЛИЕНТА и експертизата установи, че метрологичните и 

техническите характеристики не съответстват на нормираните за даден тип средства за 

търговско измерване, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД възстановява разходите 

на КЛИЕНТА в срок до 7 (седем) дни от установяването им и получаването на протокола 

от експертизата. Във всички останали случаи разходите са за сметка на КЛИЕНТА.“. 

 

50. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 17 от НЛДЕ ОУ следва да съдържат и ред за 

уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка. В тази връзка в Глава VI 

„ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“,  Раздел І „СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО 

ИЗМЕРВАНЕ“, Част „ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ“ следва да се създаде разпоредба, 

отразяваща изискването на чл. 127, ал. 1, т. 17 от НЛДЕ. 

 

51. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 48, ал. 1 от Глава VII 

„ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ“,  Раздел І „ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ“ със следния 

текст: „„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД изпраща на адрес на електронна поща, 

посочен от КЛИЕНТА, оригинал на фактурите по чл. 45, ал. 1 до 3 (три) дни от издаването 

им.“. 

Текстът „изпраща на адрес на електронна поща, посочен от КЛИЕНТА“ следва да се 

замени с текста „изпраща на адрес за кореспонденция , посочен от КЛИЕНТА или в случай 

на декларирано от КЛИЕНТА желание - на адрес на електронна поща, предоставена от 

КЛИЕНТА“ и разпоредбата следва да придобие редакция:  

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД изпраща на адрес за кореспонденция , 

посочен от КЛИЕНТА или в случай на декларирано от КЛИЕНТА желание - на адрес на 

електронна поща, предоставена от КЛИЕНТА, оригинал на фактурите по чл. 45, ал. 1 до 

3 (три) дни от издаването им.“. 

Промяната цели да се осигурят условия фактурата да бъде получена от клиента по 

достъпен за него начин. 

 

52. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 48, ал. 2 от Глава VII 

„ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ“,  Раздел І „ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ“ със следния 

текст: „„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД изпраща на адрес за кореспонденция или 

на адрес на електронна поща, посочен от КЛИЕНТА, оригинал на фактурите по чл. 45, ал. 3 

до 7 (седем) дни от издаването им, заедно със справка за преизчислените количества 

електрическа енергия.“. 

Текстът „изпраща на адрес за кореспонденция или на адрес на електронна поща, 

посочен от КЛИЕНТА“ следва да се замени с текста „изпраща на адрес за кореспонденция , 

посочен от КЛИЕНТА или в случай на декларирано от КЛИЕНТА желание - на адрес на 

електронна поща, предоставена от КЛИЕНТА“. Разпоредбата следва да придобие редакция: 

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД изпраща на адрес за кореспонденция , посочен 

от КЛИЕНТА или в случай на декларирано от КЛИЕНТА желание - на адрес на 

електронна поща, предоставена от КЛИЕНТА, оригинал на фактурите по чл. 45, ал. 3 до 

7 (седем) дни от издаването им, заедно със справка за преизчислените количества 
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електрическа енергия.“. 

Промяната цели да се осигурят условия фактурата да бъде получена от клиента по 

достъпен за него начин. 

 

53. „Електроразпределение Север“ АД предлага в Глава VII „ФАКТУРИРАНЕ И 

ПЛАЩАНЕ“ да е включен  Раздел IІ „ГАРАНЦИОННО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ“ със следните 

разпоредби: 

„Чл. 54. (1) При първо просрочено задължение за плащане с повече от 10 (десет) дни от 

КЛИЕНТ, който не е клиент на крайния снабдител и не е сключил договор за комбинирани 

услуги с доставчик на електрическа енергия, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има 

право да поиска от КЛИЕНТА в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на искането, 

да внесе гаранционно обезпечение под формата на парична сума (депозит) по банкова сметка 

на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД или банкова гаранция. В случай че 

КЛИЕНТЪТ предоставя на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД гаранционното 

обезпечение под формата на банкова гаранция, КЛИЕНТЪТ се задължава да представи на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД текста на банковата гаранция за одобрение преди 

издаването ѝ. Банковата гаранция е със срок 12 (дванадесет) месеца. 

(2) Размерът на гаранционното обезпечение представлява максималната стойност през 

предходните 12 (дванадесет) месеца на месечното задължение (с ДДС) на КЛИЕНТА за 

мрежови услуги, включително за използваната и/или отдаваната реактивна електрическа 

енергия през актуалния ценови период. 

(3) С искането по ал. 1 „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД уведомява 

КЛИЕНТА за размера на гаранционното обезпечение, банковата сметка, срока за внасяне и 

възможността за прекъсването на преноса на електрическа енергия при неспазването му. 

(4) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право да актуализира размера на 

гаранционното обезпечение при превишаване на стойността по ал. 2 с 10% (десет процента). 

(5) Всички банкови комисионни и такси, свързани с предоставяне на гаранционното 

обезпечение, са за сметка на КЛИЕНТА. 

Чл. 55. (1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право да усвои 

предоставеното му обезпечение не по-рано от 3 (три) дни след падежа на неплатена фактура 

до размера на дължимата сума и натрупаната законна лихва, за което уведомява писмено 

КЛИЕНТА. В уведомлението може да се съдържа искане от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД за допълване на гаранционното обезпечение. 

(2) В рамките на 5 (пет) работни дни от получаване на искането за допълване на 

гаранционното обезпечение по предходната алинея, КЛИЕНТЪТ е длъжен да го възстанови 

до първоначалния му размер или до друг размер, актуализиран от 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД в съответствие с уговореното в чл. 54, ал. 2. В 

случай че КЛИЕНТЪТ е предоставил гаранционното обезпечение под формата на банкова 

гаранция, КЛИЕНТЪТ се задължава в посочения срок да предостави нова банкова гаранция 

или анекс към съществуващата. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД връща на 

КЛИЕНТА оригинала на банковата гаранция, от която е извършено усвояване, в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на новата банкова гаранция, издадената при 

условията на чл. 54. 

(3) С искането за допълване на гаранционното обезпечение КЛИЕНТЪТ се информира 

и за възможността за прекъсването на преноса на електрическа енергия при неспазването на 

срока по ал. 2. 

Чл. 56. (1) В случай че КЛИЕНТЪТ заплаща в срок дължимите суми в продължение на 

12 (дванадесет) последователни месеца, след предоставяне на гаранционното обезпечение, 

задължението му за предоставяне на обезпечение отпада. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД се задължава да го възстанови на КЛИЕНТА, включително чрез връщане на 

оригинала на банковата гаранция, в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на 

плащането, което се явява последно за 12-месечния период, посочен по-горе, и получаване на 

заявление от КЛИЕНТА с посочена банкова сметка. 

(2) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД се задължава да възстанови остатъка от 
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гаранционното обезпечение след прекратяване на договорните отношения в срок от 5 (пет) 

работни дни след уреждане на финансовите задължения между страните и получаване на 

заявление от КЛИЕНТА с посочена банкова сметка.“. 

Раздел II „ГАРАНЦИОННО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ“ с включените в него текстове на 

разпоредби следва да отпадне. Предметът и обхватът на ОУ са нормативно и изчерпателно 

определени в чл. 104а от ЗЕ и чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от НЛДЕ. В посочените норми не е 

предвидено ОУ да съдържат разпоредби, като тези в разглеждания раздел.  

 

54. „Електроразпределение Север“ АД предлага в Глава IХ „УСЛОВИЯ И РЕД ЗА 

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ“, Раздел І „ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА“ да е включена Част 

„УСЛОВИЯ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА ОТ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ“  със следните разпоредби: 

„Чл. 61 (1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД може временно да прекъсне 

преноса на електрическа енергия без предварително уведомление на КЛИЕНТИТЕ в 

следните случаи: 

1. при непреодолима сила; 

2. при възникване или за предотвратяване на аварии по съоръжения за производство и 

пренос и за разпределение на електрическа енергия; 

3. при претоварване на електрическите мрежи; 

4. при дълготраен недостиг на енергийни мощности или енергоносители; 

5. при разпоредителни мерки на държавни органи за състояние на готовност или при 

военни действия; 

6. терористични действия или посегателства върху енергийни обекти. 

Чл. 62 (1) Освен в случаите по предходния член, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД може временно да прекъсне преноса на електрическа енергия без предварително 

уведомление на КЛИЕНТИТЕ в следните случаи: 

1. при възникване или предотвратяване на аварии; 

2. предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора, 

имущество и съоръжения; 

3. когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система; 

4. при опасност от нанасяне на значителни материални вреди на системата, съответно 

на мрежата или на КЛИЕНТИТЕ; 

5. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда - по предложение и/или 

разпореждане на компетентните органи; 

6. при невъзможност за поддържане баланса между производство и потребление в 

електроенергийната система; 

7. повреди в електрическата мрежа или съоръжения по независещи от 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД причини; 

8. ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва 

със средства за търговско измерване; 

9. установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на КЛИЕНТА; 

10. при извършване на оперативни превключвания в разпределителните мрежи за 

локализиране и отделяне от схемата на повредени участъци, за регулиране на натоварването 

или за повишаване сигурността на работа на мрежата, които не подлежат на планиране, с 

изключение за потребители първа категория; 

11. неизпълнени от КЛИЕНТА задължителни технически условия за инсталиране на 

собствен източник за резервно захранване, предписани му от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД или неспазени от КЛИЕНТА задължения по чл. 121, ал. 2 от ЗЕ. 

12. при наличие на разпореждане от компетентен орган; 

13. при оперативни превключвания с продължителност до 3 (три) минути за 

възстановяване на нормалната схема на мрежата; 

14. при прекъсване на преноса до други клиенти поради необходимост от следаварийно 

възстановяване на нормалната схема на захранване на КЛИЕНТ. 
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(2) В случаите по предходната алинея „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД не 

носи отговорност за причинени на КЛИЕНТА вреди.“. 

Част „УСЛОВИЯ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА ОТ 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО 

УВЕДОМЛЕНИЕ“ от Раздел І „ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА“ с включените в 

нея текстове на разпоредби следва да придобие редакция: 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛНИЕ СЕВЕР“ АД може временно да прекъсне преноса на 

електрическа енергия без предварително уведомление на КЛИЕНТИТЕ в следните случаи: 

1. предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора, 

имущество и съоръжения; 

2. повреди в електрическата мрежа или съоръжения по независещи от 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД причини; 

3. ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва 

със средства за търговско измерване; 

4. установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на КЛИЕНТА; 

Промяната е поради това, че в предложените от дружеството чл. 61 и чл. 62 са 

включени хипотези, регламентирани в чл. 72 и чл. 73 от ЗЕ, които са относими единствено в 

случай на ограничителен режим.  

 

55. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Глава IХ 

„УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“, Раздел І „ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА“, Част 

„УСЛОВИЯ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД С ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ“ със следния 

текст: „Чл. 65. (1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право временно да 

преустанови преноса на електрическа енергия, в случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни 

задълженията си по чл. 54 и чл. 55, ал. 2. 

(2) С получаването на искането по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 КЛИЕНТЪТ се счита за 

уведомен предварително за датата, от която „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има 

право да прекъсне преноса на електрическа енергия по ал. 1.“. 

Разпоредбите следва да отпаднат, поради изложеното по-горе в т. I.53. 

 

56. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 66 от Глава IХ „УСЛОВИЯ И 

РЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“, Раздел І „ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА“, Част 

„УСЛОВИЯ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД С ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ“  със следния 

текст: „„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право временно да преустанови или 

ограничи преноса на електрическа енергия с писмено предизвестие от 7 (седем) дни, в случай 

че КЛИЕНТ в срок от 3 (три) дни не изпълни което и да е свое задължение, произтичащо от 

тези ОУДПЕЕ или от подписаните допълнителни споразумения между страните, както и при 

констатирано нарушение, което не е отстранено, при надвишаване на предоставената 

мощност, както и при неизпълнение на задължението по чл. 24, т. 3 от настоящите ОУДПЕЕ 

от КЛИЕНТ със собствени съоръжения на средно напрежение.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като хипотезите за преустановяване на преноса 

на електрическа енергия са изчерпателно регламентирани в чл. 122 и чл. 123 от ЗЕ и 

разглежданата разпоредба не попада в обхвата на посочените норми. 

 

57. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Глава IХ 

„УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“, Раздел І „ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА“, Част 

„УСЛОВИЯ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД С ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ“  със следния 

текст: „Чл. 67. (1) В случай че КЛИЕНТ не осигури достъп по чл. 23, ал. 1,  т. 4, 
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„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право да преустанови временно преноса на 

електрическа енергия до обекта на КЛИЕНТА, след като му даде срок от 10 (десет) дни за 

предоставяне на достъп, за което КЛИЕНТЪТ се уведомява чрез залепване на уведомление 

на подходящо място на обекта. 

(2) Неосигуряването на достъп в рамките на допълнително предоставения срок по ал. 1 

се удостоверява с констативен протокол, съставен по реда на настоящите ОУДПЕЕ.“. 

Разпоредбите следва да отпаднат, предвид изложеното по-горе в т. I.56. 

 

58. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 68, ал. 1 от Глава IХ „УСЛОВИЯ 

И РЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“, Раздел І „ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА“, Част 

„УСЛОВИЯ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД С ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ“  със следния 

текст: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД няма право да преустановява преноса на 

електрическа енергия на основанията, предвидени в чл. 64, чл. 65, чл. 66 и чл. 67, както и по 

искане от крайния снабдител или доставчика на КЛИЕНТА, в почивен или празничен ден, 

както и в деня, който го предхожда.“. 

Текстът „чл. 65, чл. 66 и чл. 67“ следва да отпадне поради изложеното по-горе в т. I.56 и 

т. I.57 и разпоредбата следва да придобие редакция:  

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД няма право да преустановява преноса на 

електрическа енергия на основанията, предвидени в чл. 64, както и по искане от крайния 

снабдител или доставчика на КЛИЕНТА, в почивен или празничен ден, както и в деня, който 

го предхожда“. 

 

59. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 73, ал. 2 от Глава IХ „УСЛОВИЯ 

И РЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“, Раздел IІ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния 

текст: „В случай че съгласно тези ОУДПЕЕ се изисква КЛИЕНТЪТ да предостави 

обезпечение за гарантиране на бъдещи плащания и такова не е внесено в определения срок и 

размер, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право да откаже възстановяване на 

преноса до предоставянето на надлежно обезпечение.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, поради изложеното по-горе в т. I.53.  

 

60. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 74, ал. 3 от Глава IХ „УСЛОВИЯ 

И РЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“, Раздел IІ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния 

текст: „В случаите по ал. 1 КЛИЕНТЪТ заплаща обезщетение в размер на 100 (сто) лева.“. 

Разпоредбата следва да отпадне. В посочената хипотеза дружеството следва да 

фактурира преминалите количества енергия по реда на ПИКЕЕ, поради което и не търпи 

вреди от поведението на клиента, които да следва да бъдат обезщетявани. 

 

61. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 74, ал. 4 от Глава IХ „УСЛОВИЯ 

И РЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“, Раздел IІ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД“ със следния 

текст: „Възстановяването се извършва след отпадане на причините за прекъсването на 

преноса. Освен заплащането на сумата по ал. 3 за неправомерното възстановяване, 

КЛИЕНТЪТ дължи плащане на цените на съответните услуги по ценоразписа на 

дружеството.“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.60 текстът „Освен заплащането на сумата по ал. 3“ 

следва да отпадне и разпоредбата следва да придобие редакция:  

„Възстановяването се извършва след отпадане на причините за прекъсването на 
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преноса. За неправомерното възстановяване, КЛИЕНТЪТ дължи плащане на цените на 

съответните услуги по ценоразписа на дружеството.“. 

 

62. „Електроразпределение Север“ АД предлага в проекта на ОУ да е включена Глава 

Х „УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА“ със следните разпоредби: 

„Чл. 75. (1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право временно да ограничи 

ползването на електроразпределителната мрежа за обект на КЛИЕНТ в случай на установена 

липса на потребление в продължение на 12 (дванадесет) и повече последователни месеца. 

(2) В случаите по ал. 1 „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД изпраща писмено 

уведомление до КЛИЕНТА. 

(3) По искане на крайния снабдител или доставчика „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД има право временно да ограничи ползването на електроразпределителната 

мрежа за обект на КЛИЕНТ, в случай че преносът на електрическа енергия до обекта на 

КЛИЕНТА е преустановен поради неизпълнение на договорни задължения. 

(4) Възстановяването на ползването на електроразпределителната мрежа за обекта на 

КЛИЕНТА се извършва след заплащане на дължимите суми за цена за достъп за периода, в 

който ползването на електроразпределителната мрежа е било временно ограничено. 

(5) Когато в периода по ал. 4 е регистрирана смяна на доставчик и координатор по реда 

на ПТЕЕ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД има право да издаде на КЛИЕНТА 

фактура за дължимите суми за цена за достъп за периода от временното ограничаване на 

ползването до смяната на доставчик и координатор.“. 

Глава Х „УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА 

МРЕЖА“  с включените в нея текстове на разпоредби следва да отпадне, тъй като в чл. 

122 и чл. 123 от ЗЕ и чл. 20 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата за достъп до 

електрическите мрежи) са регламентирани случаите, в които се преустановява преноса, 

снабдяването, присъединяването и достъпа до мрежата. ЗЕ и подзаконовите актове по 

неговото прилагане не съдържа легално понятие „ползване на електроразпределителната 

мрежа“, поради което в ОУ не следва да се въвеждат изисквания и условия, свързани с това 

понятие. 

 

63.  „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 77 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел І „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“ със следния текст: „При доказано неспазване по вина на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД на срок, определен с тези ОУДПЕЕ, 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД заплаща на КЛИЕНТА неустойка в размер на 10 

(десет) лева за всеки 24 (двадесет и четири) часа закъснение, но не повече от 300 (триста) 

лева.“. 

Текстът „но не повече от 300 (триста) лева“ следва да отпадне. Предложеното 

ограничение от 300 лв. е необосновано и разпоредбата следва да придобие редакция:  

„При доказано неспазване по вина на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД на 

срок, определен с тези ОУДПЕЕ, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД заплаща на 

КЛИЕНТА неустойка в размер на 10 (десет) лева за всеки 24 (двадесет и четири) часа 

закъснение.“. 

 

64. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 78 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел І „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“ със следния текст: „В случай че КЛИЕНТА остане без електрическа енергия по 

вина на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД повече от 24 (двадесет и четири) часа 

след получаването от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД на уведомление от 

КЛИЕНТА, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД заплаща неустойка на КЛИЕНТА в 

размер на 30 (тридесет) лева и по 20 (двадесет) лева за всеки следващ период от 12 
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(дванадесет) часа без осигурена електрическа енергия, но не повече от 300 (триста) лева.“. 

Текстът „но не повече от 300 (триста) лева“ следва да отпадне. Предложеното 

ограничение от 300 лв. е необосновано, тъй като неустойката се формира на база периода, в 

който клиента е останал без захранване по вина на дружеството. С оглед изложеното 

разпоредбата следва да придобие редакция:  

„В случай че КЛИЕНТА остане без електрическа енергия по вина на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД повече от 24 (двадесет и четири) часа след 

получаването от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД на уведомление от КЛИЕНТА, 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД заплаща неустойка на КЛИЕНТА в размер на 30 

(тридесет) лева и по 20 (двадесет) лева за всеки следващ период от 12 (дванадесет) часа 

без осигурена електрическа енергия.“. 

 

65.  „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 79, ал. 1 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел І „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“ със следния текст: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД дължи 

неустойка на КЛИЕНТИТЕ при доказано превишаване на допустимите отклонения от 

показателите за качество на електрическата енергия, в размер на 10% (десет процента) от 

стойността на пренесената електрическа енергия с доказани отклонения в качеството, 

изчислена по цени за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа по чл. 9, ал. 1 

от тези ОУДПЕЕ. Отклоненията трябва да са регистрирани от изправно регистриращо 

устройство на показателите за качеството на електрическата енергия (анализатор), монтирано 

на място съгласно действащото законодателство, без да е превишена предоставената 

мощност.“. 

Предложението на дружеството не следва да се приема. В случая е от значение факта, 

че в хода на административните производства за одобряване на общи условия на другите 

електроразпределителни дружества КЕВР е възприела подхода, че при отклонения от 

показателите за качеството на електрическата енергия дружествата дължат на клиентите си 

неустойка в размер на 5 лв. на ден. От друга страна, следва да се отчете разпоредбата на чл. 

92, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, съгласно която неустойката обезпечава 

изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без 

да е нужно те да се доказват. В допълнение и с оглед факта, че основно задължение на 

лицензианта е да осигурява на клиентите си непрекъснато разпределение на електрическа 

енергия по мрежата с определено качество, чрез разпоредбата се цели постигане на 

целенасочена ангажираност на дружеството и максимално бързото отстраняване на 

неизправностите в електроразпределителната мрежа. 

Предвид горното, разпоредбата следва да придобие редакция: 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД дължи неустойка на КЛИЕНТИТЕ при 

доказано превишаване на допустимите отклонения от показателите за качество на 

електрическата енергия, в размер на 5 лв. на ден от датата на получаване на искането на 

Клиента за проверка на качеството на доставяната електрическа енергия до 

отстраняване на причините за регистрираните отклонения. Отклоненията трябва да са 

регистрирани от изправно регистриращо устройство на показателите за качеството на 

електрическата енергия (анализатор), монтирано на място съгласно действащото 

законодателство, без да е превишена предоставената мощност.“. 

 

66. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 80, ал. 1 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел І „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“, Част „ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД със следния текст: 

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД не носи отговорност при неизпълнение на 

задълженията си по настоящите ОУДПЕЕ в случаите по чл. 61 и чл. 62“. Предвид 

изложеното по-горе в т. I.54 разпоредбата следва да се измени и да придобие редакция: 

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД не носи отговорност при неизпълнение на 

задълженията си по настоящите ОУДПЕЕ в случаите по чл. 61“. 
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67. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 80, ал. 6 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел І „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“, Част „ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД със следния текст: 

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД не носи отговорност за вредите, причинени от 

прекъсване на преноса на електрическа енергия до обекта на КЛИЕНТ, в случаите по чл. 64, 

чл. 65, чл. 66 и чл. 67 от настоящите  ОУДПЕ.“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.55,  т. I.56 и т. I.57 разпоредбата следва да се измени 

и да придобие редакция: 

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД не носи отговорност за вредите, 

причинени от прекъсване на преноса на електрическа енергия до обекта на КЛИЕНТ, в 

случаите по чл. 64 от настоящите  ОУДПЕ.“. 

 

68. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 82, ал. 1 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел І „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“, Част „ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД със следния текст: „Непреодолима сила е 

непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като дефиниция на понятието се съдържа в чл. 2, 

т. 16 от проекта на ОУ. 

 

69. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 82, ал. 2 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел І „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“, Част „ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД със следния текст: „Когато не може да изпълни 

задължението си за непрекъснатост на снабдяването поради непреодолима сила, която води 

до ограничаване или прекъсване на преноса на електрическа енергия, включително и до 

доставка на електрическа енергия, която не отговаря на показателите за качество, за време 

по-кратко от 48 (четиридесет и осем) часа, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД в 

подходящ срок уведомява КЛИЕНТИТЕ чрез съобщение на интернет страницата си и/или по 

друг подходящ начин в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея 

за изпълнението на задълженията на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД.“. 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД следва да прецизира израза „подходящ 

срок“ от разпоредбата, тъй като предложението поражда смислова неяснота. 

 

70. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 85, ал. 1 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел IІ „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ носи отговорност за щети, нанесени на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, в случаите по чл. 83 от настоящите ОУДПЕЕ, 

както и в следните случаи:“. 

Текстовете „в случаите по чл. 83“ и „както и“ следва да отпаднат, тъй като в 

предложената от дружеството разпоредба се съдържа препратка към разпоредбата, уреждаща 

случаите, в които дружеството не носи отговорност и тези случаи не зависят от поведението 

на клиента. По тази причина в хипотезите, уредени в чл. 83 не следва да се вменява 

отговорност на клиента. В тази връзка разпоредбата следва да придобие редакция: 

„КЛИЕНТЪТ носи отговорност за щети, нанесени на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД от настоящите ОУДПЕЕ в следните случаи:“. 

 

71. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 85, ал. 1, т. 2 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел IІ „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“ със следния текст: „когато се присъединява самоволно към 

електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД 

или неправомерно възстанови преноса на електрическа енергия към обекта си;“. 
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Текстът „или неправомерно възстанови преноса на електрическа енергия към обекта 

си“ следва да отпадне, тъй като в тази хипотеза дружеството следва да прилага разпоредбите 

на ПИКЕЕ и да преизчислява количествата електрическа енергия, а не да търси отговорност 

от клиента. Разпоредбата следва да придобие редакция:  

„когато се присъединява самоволно към електроразпределителната мрежа, 

собственост на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД;“. 

 

72. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 85, ал. 4 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел IІ „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“ със следния текст: „В случаите на нанесени вреди на трети лица, причинени от 

КЛИЕНТА, последният възстановява на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД всички 

суми, ако такива са заплатени от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД по претенцията 

за претърпени вреди от третото лице.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като установяването на такъв вид вреди по 

основание и размер, както и субектите, които са ги понесли, не са в обхвата на ОУ. 

 

73. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 86, ал. 1 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел IІ „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“ със следния текст: „КЛИЕНТ, който умишлено попречи на представител на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД да изпълни задълженията си, дължи на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД обезщетение в размер на 100 (сто) лева за всеки 

отделен случай. Установяването на препятстването следва да се извърши с констативен 

протокол, съставен по реда на настоящите ОУДПЕЕ.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като по смисъла на чл. 104а от ЗЕ и чл. 123 и чл. 

127 от НЛДЕ в ОУ не следва да се съдържат разпоредби за компетентните органи, реда и  

начина за установяване и доказване на умисъл.  

 

74. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 86, ал. 2 от Глава ХI 

„ОТГОВОРНОСТИ“, Раздел IІ „ОТГОВОРНОСТИ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД“ със следния текст: „Обезщетението по ал. 1 не изключва отговорността на 

КЛИЕНТА за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД или други КЛИЕНТИ.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, предвид изложеното по-горе в т. I.73. 

 

75. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 91, ал. 1 от Глава ХII „УСЛОВИЯ 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО – ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДОСТЪПА 

ДО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ“ със следния текст: „„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД прекратява 

присъединяването на обекта на съответния КЛИЕНТ: при наличие на безспорни 

доказателства за обективни причини, поради които преноса за КЛИЕНТА е станал 

невъзможен и той не може да бъде прекратен с негово съгласие; по искане на КЛИЕНТА, 

заявено писмено най-малко 30 (тридесет) дни преди дата за прекратяване на 

присъединяването, и след заплащане на услугата. Искането не може да бъде направено по-

рано от 30 (тридесет) дни от датата на подаване на заявление за встъпване в договорни 

отношения при настоящите ОУДПЕЕ; по разпореждане на други органи в съответствие с 

тяхната компетентност.“. 

С оглед привеждане на разпоредбата в съответствие с чл. 41 от Наредба № 6 и чл. 20 и 

чл.21 от Правилата за достъп до електрическите мрежи, където изчерпателно са уредени 

случаите на преустановяване на присъединяването в ал. 1 думата „прекратява“ следва да се 

замени с думата „преустановява“, а т. 1 следва да отпадне. Разпоредбата следва да придобие 

редакция: 

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД преустановява присъединяването на 

обекта на съответния КЛИЕНТ:  

 по искане на КЛИЕНТА, заявено писмено най-малко 30 (тридесет) дни преди дата за 
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прекратяване на присъединяването, и след заплащане на услугата. Искането не може да 

бъде направено по-рано от 30 (тридесет) дни от датата на подаване на заявление за 

встъпване в договорни отношения при настоящите ОУДПЕЕ;  

по разпореждане на други органи в съответствие с тяхната компетентност.“. 

 

76. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 94, ал. 3 от Глава ХIII 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, Част „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ. ЛИЧНИ ДАННИ“ със следния текст: „В случаите на чл. 5, 

съобщенията и документите, свързани с настоящите ОУДПЕЕ, могат да се връчват на едно от 

лицата, като в този случай ще се считат за уведомени и останалите.“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.8 разпоредбата следва да придобие редакция: 

„В случаите на чл. 5, съобщенията и документите, свързани с настоящите ОУДПЕЕ, 

се връчват на всяко едно от лицата или на пълномощник.“. 

 

77. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 94, ал. 4 от Глава ХIII 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, Част „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ. ЛИЧНИ ДАННИ“ със следния текст: „При промяна на 

адреса за кореспонденция или на електронна поща, КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД за новия адрес в 7 (седем) дневен срок от 

промяната. При неизпълнение на това си задължение, както и до датата на получаването на 

уведомлението за промяната, всички съобщенията, уведомления, предизвестия, счетоводни 

документи и други, изпратени на посочения пред „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД 

адрес или електронна поща на КЛИЕНТА, се считат за връчени и 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД не носи отговорност за причинени вреди и 

пропуснати ползи на КЛИЕНТА.“. 

С оглед съответствие на разпоредбата със срока по чл. 23, ал. 1, т. 14 от разглеждания 

проект, както и за прецизиране на разпоредбата, изразът „7 (седем)“ следва да се замени с 

израза 15 (петнадесет), а изразът „връчени“ следва да се замени с израза „надлежно 

изпратени“ и чл. 23, ал. 1, т. 14 следва да придобие редакция: 

„При промяна на адреса за кореспонденция или на електронна поща, КЛИЕНТЪТ е 

длъжен да уведоми „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД за новия адрес в 15 

(петнадесет) дневен срок от промяната. При неизпълнение на това си задължение, както и 

до датата на получаването на уведомлението за промяната, всички съобщенията, 

уведомления, предизвестия, счетоводни документи и други, изпратени на посочения пред 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД адрес или електронна поща на КЛИЕНТА, се 

считат за надлежно изпратени и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД не носи 

отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на КЛИЕНТА.“. 

 

78. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 97, ал. 1 от Глава ХIII 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, Част „КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ“ със следния текст: 

„В случаите, в които по силата на тези ОУДПЕЕ се съставя констативен протокол, той се 

подписва от представител на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и от КЛИЕНТА, от 

негов упълномощен представител или от член на домакинството на КЛИЕНТА, за битови 

клиенти, съответно служител – за небитови клиенти.“. 

Текстът „или от член на домакинството на КЛИЕНТА, за битови клиенти, съответно 

служител – за небитови клиенти“ следва да отпадне. Дружеството няма правомощия да 

изисква лични данни на членовете на домакинството и не може да удостоверява, че 

представилият се за такъв наистина е член на домакинството на клиента. По отношение на 

предложението за служител на небитови клиенти, то следва да се отбележи, че юридическите 

лица се представляват по закон и по пълномощие. Не може всеки служител да е 

упълномощен да приема документи от името на дадено юридическо лице. 

Предвид горното, разпоредбата следва да придобие редакция: „В случаите, в които по 

силата на тези ОУДПЕЕ се съставя констативен протокол, той се подписва от 

представител на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и от КЛИЕНТА или от негов 
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упълномощен представител.“. 

 

79. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 97, ал. 4 от Глава ХIII 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, Част „КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ“ със следния текст: 

„Констативният протокол по ал. 1 може да бъде съставен под формата на електронен 

документ, подписан с електронни подписи от лицата по ал. 1 и ал. 2, в случай че в 

констативния протокол или в друг документ те са изразили съгласието си електронният 

подпис да има правна сила, равностойна на тази на саморъчен подпис съгласно чл. 13, ал. 4 

от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В този случай 

констативният протокол се изпраща на адрес на електронна поща на КЛИЕНТА.“. 

Предложението на дружеството въвежда за първи път в ОУ възможността за 

използване на електронен подпис в отношенията си с клиенти. По тази причина и предвид 

факта, че електронния подпис е платена услуга и не е широко разпространена услуга при 

физически лица, подписването на констативни протоколи с електронен подпис следва да се 

въведе за клиентите на дружеството, а не и за свидетелите. Това от своя страна ще спомогне 

и за ефективното изпълнение на лицензионната дейност на дружеството, тъй като 

създаването на електронен документ, когато констативният протокол се подписва от 

свидетел, би довело до затруднения в дейността на дружеството. 

Предвид горното, разпоредбата следва да придобие редакцията: 

„За клиенти на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД констативният протокол, 

съставян по реда на ал. 1 може да бъде съставен под формата на електронен документ, 

подписан с електронни подписи, като за всеки конкретен случай клиента предостави 

декларация, в която изрично се съгласява за този случай електронният подпис да има 

правна сила, равностойна на тази на саморъчен подпис съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В този случай 

констативният протокол се изпраща на адрес на електронна поща или по друг начин, 

заявен от клиента“. 

 

80. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 97, ал. 5 от Глава ХIII 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, Част „КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ“ със следния текст: 

„Правилата за съставяне и изпращане на констативните протоколи по ал. 4 се отнасят и за 

констативните протоколи, уредени в ПИКЕЕ.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като чл. 49 от ПИКЕЕ е нормативно установен  

редът за съставяне и изпращане на констативен протокол по ПИКЕЕ и този ред не може да се 

преразглежда с ОУ. 

 

81. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 98, ал. 1, 2 и 3 от Глава ХIII 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, Част „РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ със следния текст: „(1) 

Споровете между „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и КЛИЕНТИТЕ се решават по 

пътя на преговорите. (2) Всеки КЛИЕНТ има право да подаде жалба срещу действия на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, което трябва да я разгледа и изпрати отговор в 

срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаването на жалбата, освен ако за изясняване на 

всички обстоятелства по случая е необходим по-дълъг срок съгласно предвиденото в ЗЕ. (3) 

В случай че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-дълъг срок от 30 

(тридесет) дни, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД уведомява КЛИЕНТА.“. 

С оглед изложеното по-горе в т. I.41 разпоредбата следва да придобие редакцията: 

„(1) Споровете между „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и КЛИЕНТИТЕ се 

решават по пътя на преговорите.“. 

 

82. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 98, ал. 4 от Глава ХIII 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, Част „РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ със следния текст: „В 

случай че „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и КЛИЕНТЪТ не могат да решат спора 

по пътя на преговорите или прилагайки алтернативни форми за решаване на спорове, 

КЛИЕНТЪТ или „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД могат да отнесат спора за 
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решаване пред компетентен орган.“. 

Текстът „или прилагайки алтернативни форми за решаване на спорове,“ следва да 

отпадне. Не е ясно какви са алтернативните форми за решаване на спорове. Така 

предложената редакция ограничава правата на клиента първо да използва въпросните 

алтернативни способи и след това да защити правата си пред съдебен орган. Разпоредбата 

следва да придобие редакция:  

„В случай че „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и КЛИЕНТЪТ не могат да 

решат спора по пътя на преговорите КЛИЕНТЪТ или „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД могат да отнесат спора за решаване пред компетентен орган.“. 

 

83. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 100, ал. 4 от Глава ХIII 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, Част „ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И 

ПРОМЕНИ“ със следния текст: „В случай че с окончателен съдебен акт се отменя действието 

на разпоредби от настоящите ОУДПЕЕ, отменените разпоредби в ОУДПЕЕ не се прилагат, 

като  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД оповестява съдебния акт.“. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 104а от ЗЕ КЕВР одобрява общите условия 

при които крайните клиенти използват електроразпределителните мрежи. В случай на 

съдебно обжалване на решението на КЕВР за одобряване на тези общи условия съдът може 

да обяви нищожността на оспорения административен акт, да го отмени изцяло или отчасти, 

да го измени или да отхвърли оспорването - чл. 172, ал. 2 от Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК). По силата на чл. 173, ал. 1 от АПК когато въпросът не е предоставен на 

преценката на административния орган, след като обяви нищожността или отмени 

административния акт, съдът решава делото по същество. Извън посочените случаи, както и 

когато актът е нищожен поради некомпетентност или естеството му не позволява решаването 

на въпроса по същество, съдът изпраща преписката на съответния компетентен 

административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона 

– чл. 173, ал. 2 от АПК. Предвид изложеното, разпоредбата следва да отпадне. 

 

84. С оглед привеждане на проекта на ОУ в съответствие с чл. 123, ал. 3, т. 5, т. 6 и т. 8 

от НЛДЕ проекта следва да се допълни с разпоредби относно дела на всеки енергиен 

източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година; 

съществуващи източници на обществено достъпна информация за въздействието върху 

околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и 

радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от 

различните енергийни източници, в общата доставена енергия от доставчика през 

предходната година; контролен списък, приет от Европейската комисия, съдържащ 

практическа информация за правата на клиентите.  

 

85. След привеждане на разпоредбите на проекта на ОУ в съответствие с настоящия 

доклад, проекта на ОУ следва да се преномерира и да се съобразят препратките в него. 

 

II. След анализ на представения проект на Правила за работа с потребители и с 

оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане 

представеният проект следва да бъде изменен, а именно: 

 

1. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 1, ал. 2 от Глава І „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел І „ВЪВЕДЕНИЕ“ със следния текст: „„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД осъществява дейността по ал. 1 на територията на области с административни 

центрове Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и 

Шумен.“. 

Разпоредбата следва да отпадне. В чл. 45, т. 4 от ЗЕ императивно е посочено, че 

границите на лицензионната територия следва да се съдържат в издадената на дружеството 

лицензия, а не в друг акт.  
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2. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 2, ал. 2 от Глава І „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел І „ВЪВЕДЕНИЕ“ със следния текст: „Правилата са одобрени с 

Решение на Комисията за енергийно и водно регулиране с № ……..“. 

Разпоредбата следва да отпадне. Идентична информация е отразена в чл. 2, ал. 1 от 

проекта на Правилата. 

 

3. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 3, т. 1 от Глава І „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел ІI „ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ“  със следния текст: „„Ден / дни” 

е календарен ден / календарни дни, освен ако в текста не е указано друго (работен ден, 

почивен ден / официален празничен неприсъствен ден).“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.2 разпоредбата следва да отпадне.  

 

4. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 3, т. 6 от Глава І „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел ІI „ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ“ със следния текст: „„Наредбата 

по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката“ означава Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за 

присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или 

към разпределителните електрически мрежи, с всички последващи нейни изменения и 

допълнения.“. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като не предвижда правната възможност 

подзаконовия нормативен акт да бъде отменен изцяло, съотв. да се приеме нов нормативен 

акт. 

 

5. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 3, т. 7 от Глава І „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел ІI „ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ“ със следния текст: „„Нотариално 

заверена форма” е писмена форма на документа с нотариална заверка на подписа.“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.4 разпоредбата следва да отпадне.  

 

6. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 6 от Глава І „ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ“, Раздел ІII „ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

НА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ със следния текст: Настоящите Правила съдържа информация 

за: реда и условията за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната 

мрежа на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД; технически изисквания за 

присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД; предоставяне на информация на клиентите, 

включително данни за потреблението; реда и начина на уведомяване на клиентите за повреди 

и аварии в електроразпределителната мрежа на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД; 

реда и сроковете за отстраняването на възникнали аварии в електроразпределителната мрежа 

на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД; организацията на звената за обслужване на 

клиенти и данни за контакт; реда и условията за разглеждане на жалби, сигнали и 

предложения; специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на информация, 

свързана с потреблението, и за преустановяване на снабдяването им, съгласно изискванията 

на чл. 38д от Закона за енергетиката. 

Съдържанието на Правилата е нормативно установено в чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

В тази връзка предложените т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 са извън предметния обхват на Правилата и 

следва да отпаднат. Съгласно чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители следва да 

съдържат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените 

жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по 

която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. С оглед 

привеждане на т. 3 и т. 7 в съответствие с чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ същите следва да придобият 

редакция: 

„3. предоставяне на информация на клиентите, както и формата на данните за 

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях; 

7. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените 
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жалби, сигнали и предложения“. 

 

7.  „Електроразпределение Север“ АД предлага в проекта на Правилата да бъде 

включена Глава IІ „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“ със следните разпоредби: „Чл. 7. (1) Редът и 

условията за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа, за 

промени в присъединяването на съществуващи присъединени обекти, за сключване на 

договорите за присъединяване, както и определянето на границите на собственост между 

електрическите съоръжения на клиентите и електрическите съоръжения, елементи на 

електроразпределителната мрежа, се определят с Наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за 

енергетиката. Наредбата се приема от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

(2) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД публикува Наредбата по чл. 116, ал. 7 от 

Закона за енергетиката на интернет страницата си. 

Чл. 8. (1) Искането за проучване на условията за присъединяване на обект на клиент 

към електроразпределителната мрежа се подава център за обслужване на клиенти по образец, 

предоставен от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, с изключение на случаите, 

когато искането е подадено по реда на чл. 140а от ЗУТ. 

(2) Сроковете за проверка и отговор, включително при евентуален отказ, са 

регламентирани в Наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. 

Чл. 9. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД публикува на интернет страницата си 

и в центровете за обслужване на клиенти ценоразпис на услугите по проучване на условията 

за присъединяване и цените за присъединяване на обекти към електроразпределителната 

мрежа. 

Чл. 10. (1) Обектите на клиентите се присъединяват към електроразпределителната 

мрежа при технически условия и начин, определени от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД. 

(2) Към условията и техническите изисквания за присъединяване на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД се включват допълнителни технически 

изисквания от оператора на преносната мрежа, когато присъединяването на обекта на 

клиента води до промени в договорите, сключени между двата мрежови оператора, и налага 

изграждане или реконструиране на съоръжения както в разпределителната, така и в 

преносната мрежа. 

Чл. 11. (1) Присъединяваният обект трябва да отговаря на техническите изисквания на 

Наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката и на наредбите и правилата по чл. 83, 

ал. 1 от същия закон. 

(2) Мрежовите оператори могат да отказват присъединяването на обект, когато не 

отговаря на изискванията по ал. 1 и застрашава надеждната работа на електроенергийната 

система, сигурността и качеството на снабдяването на клиентите с електрическа енергия, 

здравето и живота на гражданите и собствеността на трети лица.“. 

Съдържанието на Правилата е нормативно установено в чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

В тази връзка предложените чл. 7, чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 11 са извън предметния обхват на 

Правилата и следва да отпаднат. 

 

8. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Глава ІV 

УВЕДОМЯВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ПОВРЕДИ И АВАРИИ. РЕД И 

СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ АВАРИИ“ със следния текст: „Чл. 17. 

(1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД отстранява повредите и авариите по мрежата 

във възможно най-кратки срокове с оглед на тяхната тежест в съответствие с действащото 

законодателство. 

(2) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД следва в срок до 2 (два) часа в градски и 

до 4 (четири) часа в извънградски райони от получаване на съобщение за авария да създаде 

организация за нейното отстраняване в разумен срок с оглед нейната тежест. “. 

Разпоредбата следва да отпадне, тъй като същата не попада в обхвата на чл. 38в от ЗЕ. 

 

9. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 21, ал. 1 от Глава VІ РЕД ЗА 
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ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ. СРОКОВЕ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР“ със следния текст: „КЛИЕНТИТЕ имат право да 

подават жалби в писмен вид в центровете за обслужване на клиенти, по обикновена или по 

електронна поща.“. 

Текстът „в писмен вид“ следва да се замени с текста „в писмена форма“ с цел 

прецизиране на разпоредбата и чл. 21, ал. 1 следва да придобие редакция:  

„КЛИЕНТИТЕ имат право да подават жалби в писмена форма в центровете за 

обслужване на клиенти, по обикновена или по електронна поща“. 

 

10. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 21, ал. 2 от Глава VІ РЕД ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ. СРОКОВЕ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР“ със следния текст: „КЛИЕНТИТЕ имат право да 

подават сигнали и предложения, както и да отправят запитвания в писмен вид или по 

телефон.“. 

Текстът „в писмен вид“ следва да се замени с текста „в писмена форма“ с цел 

прецизиране на разпоредбата и чл. 21, ал. 2 следва да придобие редакция: 

„КЛИЕНТИТЕ имат право да подават сигнали и предложения, както и да отправят 

запитвания в писмена форма или по телефон.“. 

 

11. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 21, ал. 3 от Глава VІ РЕД ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ. СРОКОВЕ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР“ със следния текст: „Жалбите, сигналите и 

предложенията се подават от лицето, упражняващо правата на клиент по смисъла на 

ОУДПЕЕ или от негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.“. 

Текстът „с нотариално заверено пълномощно“ следва да се замени с текста „по реда на 

Гражданския процесуален кодекс“, тъй като не следва да се изисква нотариална заверка за 

адвокат или лице от близка родствена връзка. Разпоредбата следва да придобие редакция: 

„Жалбите, сигналите и предложенията се подават от лицето, упражняващо правата на 

клиент по смисъла на ОУДПЕЕ или от негов представител, упълномощен по реда на 

Гражданския процесуален кодекс.“. 

 

12. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 22, т. 6 от Глава VІ РЕД ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ. СРОКОВЕ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР“ със следния текст: „да е приложено 

пълномощно в нотариално заверена форма, в случай че КЛИЕНТЪТ е упълномощил друго 

лице да го представлява.“. 

Предвид изложеното по-горе в т. II.11 разпоредбата следва да придобие редакция:  

„да е приложено пълномощно по реда на Гражданския процесуален кодекс, в случай 

че КЛИЕНТЪТ е упълномощил друго лице да го представлява.“. 

 

13. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 24, ал. 1 от Глава VІ РЕД ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ. СРОКОВЕ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР“ със следния текст: 

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД е длъжно да извърши проверка по подадената от 

КЛИЕНТА жалба и да отговори писмено в срок до 30 (тридесет) дни от датата на постъпване 

на жалбата, освен ако за изясняване на всички обстоятелства по случая е необходим по-дълъг 

срок съгласно предвиденото в ЗЕ.“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.41 разпоредбата следва да придобие редакция: 

„„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД е длъжно да извърши проверка по подадената 

от КЛИЕНТА жалба и да отговори писмено в срок до 30 (тридесет) дни от датата на 

постъпване на жалбата.“. 

 

14. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 24, ал. 2 от Глава VІ РЕД ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ. СРОКОВЕ ЗА 
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РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР“ със следния текст: „В случай че за проверката 

на обстоятелствата по жалбата е необходим по-дълъг срок от 30 (тридесет) дни, 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД уведомява КЛИЕНТА.“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.41 разпоредбата следва да отпадне.  

 

15. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 24, ал. 4 от Глава VІ РЕД ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ. СРОКОВЕ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР“ със следния текст: „В случай че 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и КЛИЕНТЪТ не могат да решат спора по пътя 

на преговорите или прилагайки алтернативни форми за решаване на спорове, КЛИЕНТЪТ 

или „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД могат да отнесат спора за решаване пред 

компетентен орган.“. 

Предвид изложеното по-горе в т. I.82 разпоредбата следва да придобие редакция:  

„В случай че „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД и КЛИЕНТЪТ не могат да 

решат спора по пътя на преговорите КЛИЕНТЪТ или „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД могат да отнесат спора за решаване пред компетентен орган.“. 

 

16. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 26 от Глава VІ РЕД ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ. СРОКОВЕ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР“ със следния текст: „В случай че при 

разглеждането на съответната жалба или запитване се установи, че въпросът не е от 

компетенциите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, дружеството връща отговор 

към КЛИЕНТА в срок от 30 (тридесет) дни от датата на постъпване на жалбата или 

запитването. При възможност „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД указва в отговора 

си към кой компетентен орган или кое дружество КЛИЕНТЪТ следва да отнесе своите 

въпроси.“. 

Срокът „30 (тридесет) дни“ следва да се замени с „15 (петнадесет) дни“, тъй като 

предложеният от дружеството срок е идентичен със срока за отговор по същество. 

Предвид горното, разпоредбата следва да придобие редакция: „В случай че при 

разглеждането на съответната жалба или запитване се установи, че въпросът не е от 

компетенциите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, дружеството връща 

отговор към КЛИЕНТА в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на постъпване на 

жалбата или запитването. При възможност „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД 

указва в отговора си към кой компетентен орган или кое дружество КЛИЕНТЪТ следва да 

отнесе своите въпроси.“. 

 

17. „Електроразпределение Север“ АД предлага чл. 27 от Глава VІ РЕД ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИЕНТИ. СРОКОВЕ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР“ със следния текст: „Когато жалбата е 

адресирана до КЕВР чрез „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, всички обстоятелства 

по жалбата се събират и се представят в становище до КЕВР, която от своя страна разглежда 

спора и се произнася в срока по НЛДЕ от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката.“. 

С оглед привеждането на разпоредбата в съответствие с чл. 143, ал. 3 от НЛДЕ текстът 

„всички обстоятелства по жалбата се събират и се представят в становище до КЕВР, която от 

своя страна разглежда спора и се произнася в срока по НЛДЕ от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката“ следва да се замени с текста „„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД извършва проверка по нея и я изпраща в КЕВР заедно със становището си, както 

и цялата преписка по нея, в 7-дневен срок от получаването на жалбата“ и разпоредбата 

следва да придобие редакция:  

„Когато жалбата е адресирана до КЕВР чрез „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” 

АД, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД извършва проверка по нея и я изпраща в 

КЕВР заедно със становището си, както и цялата преписка по нея, в 7-дневен срок от 

получаването на жалбата.“. 
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18. След привеждане на разпоредбите на проекта на Правилата в съответствие с 

настоящия доклад, проекта следва да се преномерира и да се съобразят препратките в него. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, чл. 38д и 

чл. 104а, ал. 1 от Закона за енергетиката  и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и нейната администрация предлагаме 

Комисията за енергийно и водно регулиране да обсъди и вземе следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, което да се 

проведе по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за 

енергийно и водно регулиране; 

3. Да определи дата, час и място за провеждане на откритото заседание, които да 

бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията; 

4. Да покани за участие в откритото заседание по т. 2 лицата, представляващи 

„Електроразпределение Север“ АД или други упълномощени от тях представители на 

дружеството. 

 

Приложения: 

1. Проект на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“, приложение към  

заявление с вх. № Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. 

2. Проект на „Правила на „Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители 

на енергийни услуги“, приложение към заявление с вх. № Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. 

 


