






И  С  К  А  Н  И  Я 

на  

Национална гражданска инициатива  

«Срещу произвола на монополите» 

и Движение  «ДНЕС»   към монополите 

Електроснабдяване, Водоснабдяване, Газоснабдяване и 

Топлофикация 

.................................................................................................................................. 

 

1. Да се гарантира прозрачност при формирането на цените, 

непрекъсваемст на доставките на услуги от страна на монополните 

дружества, конкуренция и балансиране интересите на потребители, 

производители и доставчици. 

2. Да има по-голямо участие на гражданите в обсъжданията и вземането 

на решения от ДКЕВР, отнасящи се до предлаганите от монополните 

дружества цени. 

Разяснения:  

По тази точка е необходимо допълнение към Закона за енергетиката(ЗЕ) и 

Правилника за организация на дейността на Консултативния съвет към 

ДКЕВР, както следва :  

Предложение за ЗИД по ЗЕ :  

Съгласно Чл.14. (1) от ЗЕ , (доп. ДВ, бр.18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) 

 Комисията провежда процедура за обществено обсъждане със 

заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, 

предвидени в този закон и в Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги, както и по други въпроси от обществена 

значимост за развитие на енергийния сектор и на В и К сектора. 

Заинтересовани лица по ал. 1 са държавни органи, браншови 

организации, енергийни предприятия, ВиК оператори, 

привилегировани потребители, пряко свързани с изготвения проект, и 

организации на потребители. 

Предлага се допълнение : „ и други , по силата на Закона за пряко участие 

на гражданите в държавната власт и местното самоуправление” 

Предложение за промяна на Правилника за организация на 

Консултативния съвет към ДКЕВР.  

Предлага се допълнение в съответния член, третиращ списъчния състав на 

Консултативния съвет  със същото съдържание : „ и други , по силата на 
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Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление”. 

3. Да се осигури нормативно създаването на специализирано звено за 

«дълбок» енергиен одит, което да има пълномощия за работа с 

първични документи на монополните дружества и право на достъп до 

класифицирана информация. Контролната дейност на 

специализираното звено следва да се базира на принципа на 

«случайния достъп» с елемент на внезапност. 

а/ За по-високата ефективност на дейността на звеното за «дълбок» енергиен 

одит следва да се разработи и динамично да се обновява специализирана 

база данни за пазарни цени по видове дейности, услуги, материали, 

оборудване, свързани с дейността на естествените монополи. На тази база да 

се   извършват  сравнителни  анализи  (бенчмаркинг)  на   ценообразуващите 

 елементи, анализ на финансовите отчети и бизнес плановете на 

дружествата, както и оценка на нивото на разходите и тяхната 

диференциация; 

б/ Звеното да подпомага периодично прегледа на цените във всички сектори 

на енергетиката с цел определянето на справедливи цени по веригата 

производител – търговец – потребител в конкретните условия на 

постигането на баланс между търсенето и предлагането; 

в/ Проверките на специализирания одит следва да предхождат ценовите 

прегледи в рамките на регулаторните периоди; 

г/ Чрез дейността на специализираното звено за «дълбок» енергиен одит да 

се пресече необоснованият по обхват и размер процес на безконтролен 

«аутсорсинг». «Аутсорсването» на дейности от естествените монополи следва 

да става след обоснован анализ и доказване на неговата ефективност спрямо 

съществуващата практика. 

Мотиви :  

Съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката, ДКЕВР  може да 

извършва „ превантивен, текущ и последващ контрол” (чл.76(2) от ЗЕ) на 

дейността на монополите по изпълнение на лицензионната им дейност.  

В рамките на тези прерогативи ДКЕВР работи по документи, предоставени 

от монополистите и няма оперативен достъп до първичната документация. 

Това създава предпоставки за невярно документално отразяване на 

фактическото състояние на дружествата или поражда съмнения за такава. 

В практиката на ДКЕВР през 2010 г. бе проведена подобна дейност за 

одитиране на електро-разпределителните дружества, която се сблъска с 

няколко проблема : 

v липса на законова уредба за заплащане на дейността на експертите; 
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v отсъствие на  възможност за безпрепятствен достъп до първични 

документи; 

v  липса на институционален статут. 

Освен това проверката беше и си остава инцидентна. Затова звеното за 

„дълбок” одит следва да се институционализира като постоянно действащо, 

възможно с динамичен експертен състав, като извършва и дейностите, 

приведени по-долу : 

 

4. Да се въведе програма за декларативно намаляване размера на 

«признатите» загуби на енергия в дейността на естетвените монополи. 

Мотиви: 

«Признатите»   загуби при доставка на услугите от страна на монополистите 

(ток, газ, вода, парно) се калкулират в цената на услугата и се заплащат от 

потребителя. «Признатите» загуби за страната варират в широки граници – 

за електросектора от 17 – 24%, за водния сектор – от 55 – 85%. Като цяло тези 

числа  са далеч от европейските нива. Значителна част от тези загуби са 

резултат от остарелите съоръжения за пренос и разпределение, както и 

директно от кражби от страна на некоректни потребители. Въвеждането на 

програма за декларативно намаляване на загубите ще стимулира 

монополистите да инвестират и да се борят по-активно с  несанкционирания 

достъп до системите си, защото при този подход на декларативна намеса ще 

се защити интересът на потребителите за сметка на печалбите на 

монополистите. 

 

5. Да се предприемат организационни мерки за усъвършенстване на 

подходите за регулиране цените и приходите на/от монополно 

предлагани стоки и услуги по европейския формат на метода «Горна 

граница». 

Мотиви: 

Съгласно Чл.32. (1) от ЗЕ, Комисията може да регулира цените чрез 

определяне на горна граница на цени или приходи, да определя 

показатели за ефективност на енергийните предприятия, показатели за 

сравнимост между тях, изпълнение на базисни критерии.  

Този текст е пожелателен и все още недостатъчно технически, 

 технологически и нормативно осигурен. При правилно  прилагане на този 

подход реално могат да отпаднат необходимостите от провеждане на  

„дълбокия” одит за дружествата и периодичния финансов контрол.Този 

метод има европейски формат. Технологичната схема е по-прозрачна, 

разбираема и контролируема. Като цяло защитава интереса на потребителя, 
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но и стимулира  монополиста да усъвършенства системите и дейността си, 

отново в полза на потребителя. 

Трудностите за ефективното му прилагане са свързани с липса или в 

недостатъчен  обем   на въведени технически средства за обективно 

измерване качеството на услугите. При наличие на технически средства е 

задължително реалното му въвеждане да се предшества от 

високопрофесионален „дълбок” одит за определяне на стартовата ”горна 

граница”, която може да се регулира както в посока „увеличаване”, така и в 

посока „намаляване”. 

6. Да се ускори пълната либерализация на търговията с електроенергия 

и въвеждане на борсова търговия при запазване интересите на 

битовите потребители. 

      Мотиви: 

Електроенергийният пазар в страната е либерализиран от 01.07.2007 г. «де 

юре». Фактически пазарът е разделен на два почти равни сектора: пазарът за 

«привилегированите» потребители, т.е. свободният пазар и регулираният от 

ДКЕВР сектор на защитените потребители. Защитените потребители сме 

битовите потребители и «малките» предпиятия (до 50 души персонал и 

годишен оборот до 10 млн. евро). Проблемът  на «защитените» потребители 

е в това, че не могат да отговорят на изискванията на борсовата търговия – 

банкови гаранции, графици за потребление по схемата «ден напред» и т.н. 

Проблемът на регулираните цени за «защитените» потребители е в това, че 

монополистите твърде често и непропорционално прехвърлят разходите си 

в регулирания сектор за сметка на свободния. Решението на проблема идва 

с реалната пълна либерализация и появата на нови търговски субекти 

– «балансиращи групи», които конкурентно могат да предлагат 

фиксирани, но по-ниски  цени на битовите потребители. 

7. Да се ускори въвеждането на автоматизирани системи за обективни 

оценки на качеството на доставяната енергия и на системите за пренос 
и разпределение. 

Мотиви: 

Необходимо е въвеждане на системи за автоматизирана оценка на 

качеството на доставяната енергия и услугата по доставката :  

v SAIFI (System Annual Interruption Frequency Index) – за отчитане на средния 

брой прекъсвания за една  година за един потребител, планови и/или 

непланови; 

v SAIDI (System Average   Interruption Duration Index)  -– за отчитане на 

средна продължителност на  прекъсвания за една  годината (в минути) за 

един потребител, планови и/или непланови; 

v Системи за определяне на качеството на напрежението по БДС  EN 50160. 
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8. При установено драстично увеличение на сметката, потребителят да 

ползва услугата до оповестяване на резултатите от проведената от 

монополиста или контролния орган експресна проверка. 

Мотиви: 

Монополистите имат изключителни права да прекъсват доставката на 

услугата при неплащане от страна на потребителите. В случаите на 

«драстични» отклонения в сметките на потребителите и последващи 

възражения и искания за проверка и корекция, се спазва правилото  

«плащай, пък ще видим». При отказ за плащане следва изключване от 

системата.  

Презумцията на законодателя е, че отклоненията при отчинане на 

консумация са резултат на недобросъвестност и следва моментално 

изключване за пресичане на по-нататъшни «злоупотреби». Това е 

формално и противоконституционно нарушаване правата на 

потребителя и презумцията за невиновност до доказване на 

противното. Съшествуващата нормативна уредба следва да се промени в 

посока на защита на потребителя, забраняваща на монополиста да 

прекъсва ползването на услугата до изясняване на обстоятелствата. 

Тази процедура ще стимулира монополистите да предприемат незабавни 

мерки за проверка и при констатиране на виновност веднага да изключват 

достъпа до системата,  с което да защитят своите права. При тази технология 

правата и на двете страни са защитени обективно и прозрачно. 

9. Да не се въвежда такса ” Електромер” и „Водомер”.   

10. Да се премахнат всякакви такси за регистрация на абонати или при 

промяна титуляри на партиди и др. подобни, представляващи скрито 

увеличение на цената на монополната услуга. 

11. Да се въведе електронно отчитане и електронна фактура на 

монополните услуги. 

12. Да се въведе картова предплатена  услуга за консумация на 

електрическа енергия и - по възможност – за останалите монополисти. 

13. Да се предвиди възможността за прекратяване на договорните 

отношения с „Топлофикация”, без последващи плащания и такси от 

страна на потребителите. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ОТ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ДНЕС” 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

 

ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

(Обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 

65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 

и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г. и бр. 35 и 47 от 2011 г.) 

 

Дата на постъпване на законопроекта в НС на РБ: 23/01/2012 

Сигнатура на законопроекта: 202-01-4 

Сесия: Осма сесия 

Вносител: Министерски съвет 

Хронология:  

08/03/2012 - внесен(зала първо четене) 

08/03/2012 - приет(зала първо четене) 

 

1. По § 13. В чл.21 т. 30 да се направят следните изменения и допълнения: 

 

а) „т.30 Контролира       изпълнението       на   инвестиционните         планове      „на  

операторите   на    преносните и разпределителни мрежи   и   представя   в  годишния  

си  доклад  оценка  на  инвестиционните  планове  на  операторите на   

електропреносни   и   газопреносни   мрежи”  

 

Мотиви: Целта е да се разширят правомощията на ДКЕВР 

 

б)  В чл.21,ал.4 се изменя така:  

„Решенията на Комисията по ал.1, т.4,5, 8 – 13, 17 и 19 са общи административни 

актове, като правилата  и  методиките  по  ал.  1,  т.  9  -  13  се  публикуват  от  

енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.  „ 

 

Мотиви 

Предлаганата редакция на ал. 4 се изразява в изрично дефиниране на актове на 

Комисията, с оглед на тяхното действие по отношение на лица и време. 

С оглед естеството на тези решения, се одобряват правила и методики, които ще имат 

обвързваща сила за неограничен кръг потребители/клиенти и ще действат до тяхната 

изрична отмяна. 

Решенията за одобряване на тези правила и методики, са общи административни 

актове, съгласно разпоредбата на чл.65 от Административно – процесуалния кодекс. 

  

2.По § 14 В чл. 22, ал.6 се правят следните изменения и допълнения: 

 „ (6)  В  случаите,  когато  комисията  приеме  жалба  за  основателна,тя  издава 

Решение със задължителни указания по прилагането на закона, представляващо 

индивидуален административен акт.” 
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Мотиви: 

Предлаганата редакция на ал. 6 се изразява в изрично дефиниране на акта на Комисията 

по жалба. 

Задължителните указания може да бъдат дадени като принудителна административна 

мярка или като индивидуален административен акт .  

С оглед естеството на производството по издаване на решението, на започването му по 

жалба на лице срещу лицензиант и на търсената защита от същия, решението на 

Комисията, съдържащо задължителни указания, създава задължения за лицензианта и  

право на жалбоподателя. Поради това решението на Комисията е индивидуален 

административен акт, по смисъла на чл.21,ал.1 от АПК.  

 

3.По § 13. В чл.30, ал.1 да се добави т. 17  със следното съдържание: 

 

„ т.17. Цените   на   електрическата   енергия,   доставяна   от   доставчик   от        

последна  инстанция на крайните клиенти, чрез одобряване и контрол на методика по 

чл.21,ал.1, т.12 „ 

 

Мотиви: Предложеният от нас текст цели създаване на яснота за обхвата на ценово        

регулиране от ДКЕВР. 

С внесения ЗИД на ЗЕ се предлага цените на доставчика от   последна  инстанция, да   

се определят и контролират от ДКЕВР/  чл. 21,ал.1,т.12 ЗИД на ЗЕ /. 

Едновременно с това, сделките на доставчика от   последна  инстанция са включени в 

обхвата на сделки при свободни цени /чл.100,ал.1 от ЗИД на ЗЕ/ 

Доколкото се предлага нов тип участник в енергийите отношения е необходимо ясно да 

бъде дефинирано, че същият продава по цени, образувани по начин, който е различен 

от тези на търговците на електроенергия и от тези на крайните снабдители. 

 

4. По § 28 В чл. 38, ал.2 и ал.3 се променят така: 

 

а) „(2) Енергийните предприятия са длъжни при поискване от комисията,   

от  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  и  от  Европейската  комисия  в   

изпълнение        на    техните     правомощия         да    предоставят        документация,   

счетоводна,   техникоикономическа   и   друга   информация,   включително  

сключени договори.”   

 

Мотиви:  

Нашето предложение има за цел, осигуряване пълна прозрачност на дейността на 

енергийните предприятия, което е абсолютна предпоставка за ефективен контрол от 

Комисията и другите два органа.  

Предоставянето от енергийните дружества на пълна и достоверна информация на 

Комисията, освен изискване на Директивите, е и условие за наличието на ясни, 

справедливи и прозрачни цени. 

Поради това, предлагаме от редакцията на основния проект да отпадне възможността 

тези предприятия да предоставят информация за техните договор, а не самите 

договори. 

В рамките на одита, извършен от ДКЕВР през 2010г. се доказа, че единствено 

договорите са достоверен източник за извършване на анализ на дейността на тези 

предприятия, а не информация за тези договори. 

 

б) В ал.3 да отпаднат думите „ търговска  тайна”   
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Мотиви: 

Предложението ни е с оглед на целта на текста на новата алинея три, посочена в 

мотивите на ЗИД на ЗЕ, а именно, да предоставя на участниците на пазара информация 

в такъв обем, който да им позволява да направят избор на доставчик/снабдител по 

пълни, ясни и достоверни данни, с оглед реално функциониращи пазари на 

електроенергия и газ. 

 

По § 29 В чл.38в, ал3 се променя така: 

„(3) Правилата по ал. 1 се одобряват след провеждане на обществено обсъждане, с 

решение на комисията, което е общ  административен акт. 

 

Решението и правилата се публикуват  в един  централен и в един местен всекидневник, 

както и на интернет страницата на  лицензианта  и  влизат  в  сила  след  изтичане на 

срока за обжалване на решението за тяхното одобряване.  Правилата  са  част  от  

общите условия на договорите, одобрени от комисията, когато с този закон са  

предвидени общи условия. „ 

 

Мотиви: 

Предложението ни за редакция на предлагания текст е с оглед естеството на правилата 

за работа с  потребители на енергийни услуги.  

Тези правила ще имат задължителен характер не само за енергийните предприятие, 

поради включването на правилата в техните лицензии, но и за техните 

потребители/клиенти. Решението на ДКЕВР ще одобри правила за отношенията между 

лицензиант и всички негови съществуващи потребители/клиенти, както и всички 

бъдещи такива. Тези правила ще действат във времето до тяхното изменение/отмяна с 

последващо решение на ДКЕВР.С оглед действието на правилата във времето и на 

действието по отношение на неопределен, а определяем кръг лица, решението за 

тяхното одобряване представлява общ административен акт по смисъла на чл.65 от 

АПК.Отделно от този чисто правен аргумент, необходимостта от обществено 

обсъждане и оспорване на решението за одобряване на тези правила е обусловена и от 

обвързаността на потребителите/клиентите с  правилата.  

Тази обвързаност определя тяхното право да имат информация за предложените 

правила, да участват в тяхното обсъждане и приемане, както и при несъгласие с 

одобрените от ДКЕВР правила, да искат упражняването върху тях на съдебен контрол 

 

5. След §62 на законопроекта да се създаде нов § 62а, относно създаване на нов чл. 80а, 

както следва: 

 

„Чл.80а. (1) Енергийните предприятия изграждат и поддържат автоматизирани системи 

за обективни оценки на качеството на произвежданата и доставяната енергия и на 

системите за пренос и разпределение. 

(2) Системите по ал. 1 извършват непрекъснато отчитане и регистрация на 

количествата и параметрите на произвежданата и доставяната енергия и състоянието и 

функционалните характеристики на системите за пренос и разпределение, съгласно 

Наредбата по чл. 83, ал. 1, т.4. 

(3) Клиентите на енергийните предприятия имат право на свободен достъп до данните 

системите по ал.1 отразяващи качеството на произвежданата и доставяната им енергия.  

 

6. В §65 на законопроекта, относно изменението и допълнението на чл. 83, ал. 1: 

Да се добави  точка 4:  

„4. Наредба за автоматизирани системи за обективни оценки на качеството на 

произвежданата и доставяната енергия и на системите за пренос и разпределение.” 
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Предвидените в законопроекта точки 4, 5 и 6 да станат съответно точки 5, 6 и 7 

В ал. 2 на чл. 83 думите „Наредбите по ал. 1, т. 1 – 3” да се заменят с „Наредбите по ал. 

1, т. 1 – 4”, а думите „Правилата по ал. 1, т. 4 – 6” да се заменят съответно с „Правилата 

по ал. 1, т. 5 – 7”. 

 

В чл.83, ал.1, т.6 – да отпадне текстът:  “ включително за установяване случаите на 

неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия” 

Мотиви: за да не се създава възможност за безконтролно и необосновано едностранно 

коригиране на сметките на потребителите за доставена през изминал период електрическа 

енергия. 

 

7. В §80 т.1 на законопроекта, относно изменението и допълнението на чл. 98а, ал. 2 от 

ЗЕ: 

В буква „б” относно създаване на нова т.4, след текста „включително възможност за 

заплащане на месечни вноски” да се добави „и предплатени доставки на електрическа 

енергия” 

 
След буква „г” да се създаде нова буква „д” със съдържание:  

В чл.98а, ал.2, т.6 – да отпадне текстът: “ред за уведомяване на клиента при извършване 

на корекция на сметка за потребена електрическа енергия - в случаите на неизмерена, 

неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, съгласно правилата по чл. 

83, ал. 1, т. 6.” 

 

Създава се нова точка 7: 

„7. Условия и ред за прекратяване на договора, включително и едностранно 

прекратяване от страна на крайния клиент”. 

 

8.  В чл.104а, ал.2, т.5 – „реда и начина за извършване корекция на количеството отчетена 

енергия - в случаите на неизмерена или неправилно и/или неточно измерена електрическа 

енергия, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.” 

Мотивите касаят и предложенията по чл. 83, чл.1, т.6 и  чл. 98а, ал. 2, т. 6:  

1. Средствата за търговско измерване (електромери), са  собственост на оператора на 

електропреносната мрежа или на оператора на съответната електроразпределителна мрежа, 

като те носят отговорността за периодичната им проверка, правилно съхранение и 

ограничаване на достъпа на трети лица до тях, т.е. клиентите по никакъв начин не могат да 

отговарят при неизпълнение на задълженията  на оператора. 

2. Корекциите ще се извършват за произволен срок, без да се установява по какъв 

начин е определен началния момент, от който се е проявила грешката в отчитането, т.е. 

неизпълнението на задължението на оператора за извършване на текущи проверки, ще му 

даде възможност за неоснователно обогатяване, за сметка на клиентите. 

3. Ел.енергията е движима вещ, поради което нейната продажба се подчинява на 

общите правила на договорите за продажба, при които купувачът дължи заплащане на 

продажната цена, винаги за реално предоставена стока. Методиката допуска възможността, 

сметките на абонатите, използващи или неизползващи електроенергия, да бъдат коригирани 

едностранно от оператора на съответната електроразпределителна мрежа, въз основа на 

количество електроенергия, което реално не е доставеното и потребено, като по този начин 

клиентите ще могат да бъдат системно ощетявани от оператора на съответната 

електроразпределителна мрежа. 

4. Измененията противоречат на принципа на равнопоставеност на страните в 

договорното правоотношение, на принципа за защита интересите на потребителите при 
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търговията с електрическа енергия, противоречат на Закона за задълженията и 

договорите, както и на Закона за защита на потребителите. 

Измененията на закона, въвеждащи възможността за последваща едностранна промяна 

на сметките на потребителите (вече клиенти), ползващи електроенергия, ще въведат в полза 

на оператора на електропреносната мрежа или на оператора на съответната 

електроразпределителна мрежа, възможност за безконтролни едностранни изменения в 

съдържанието на учреденото  правоотношение и като последица възможност да се възлага в 

тежест на потребителите (клиентите), риска от неизпълнение на своите задължения да 

поддържа в изправност средствата за търговско измерване (електромери).  

 

 

9. В §110 на законопроекта, относно отменянето но чл. 120а: 

Да се запази съществуващият текст на чл. 120а със следните изменения и допълнения: 

„120а. Крайните клиенти на електрическа енергия не заплащат такси за средствата за 

търговско измерване, регистрация на клиент и промяна титуляри на партида и достъп 

до системите за автоматизирана оценка на качеството.” 

 

10. След §116 на законопроекта да се добави нов §116а: 

Чл. 138 се изменя както следва : 

„Чл.138. (1) Присъединяването на производителите и клиентите към топлопреносната 

мрежа се осъществява въз основа на писмен договор с топлопреносното предприятие. 

(2) Договорът за присъединяване осигурява баланс между интересите на страните по 

него и задължително включва: 

1. вид и технически параметри на съоръженията в мястото на присъединяване; 

2. вид на осигуряваните топлоснабдителни услуги (топлоснабдяване за отопление и/или 

горещо водоснабдяване), проектна мощност и мощност на сградната инсталация; 

3. режим на топлоснабдяване и параметри на топлоносителя; 

4. брой и място на монтиране на средствата за търговско измерване, на управляващите 

и комуникационните устройства към спомагателните мрежи на топлоснабдителната 

система; 

5. граница на собственост на съоръженията; 

6. мощност и технически параметри на собствен резервен източник на топлинна 

енергия, когато такъв е необходим; 

7. задължителни условия и изисквания от страна на топлопреносното предприятие за 

работата на собствените резервни източници на клиентя; 

8. условия за промяна на договорените мощности през времетраенето на договора; 

9. срокове, цени и условия за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на 

собственост или учредяване право на строеж в полза на топлопреносното предприятие; 

10. Условия и цени за ползуване на помещението за абонатна станция 

11. Цени за присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа; 

12. Търговски и финансови взаимоотношения между страните при доставка на 

топлинна енергия; 

13. задължение за двете страни по поддръжката и опазването на съоръженията на 

другата страна и редът за достъп до тях; 

14. цена на топлинната енергия; 

15. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на топлинната енергия; 

16. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела и средствата за дялово 

разпределение; 

17. особени условия, свързани с изграждане на съоръженията за присъединяване по 

реда на чл. 137, ал. 2 ЗЕ;  

18. Редът за разглеждане на жалби и рекламации от клиентите 

19. Отговорност и неустойки при изпълнение на договора от страните; 
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20. срок на договора, основания и ред за предсрочното му прекратяване, включително 

и едностранно прекратяване от страна отделния клиент. 

(3) Договорите по предходната алинея се вписват в публичен регистър, който се 

поддържа от ДКЕВР. 

(4) Производителите и клиентите по ал. 1 заплащат на топлопреносното предприятие 

цена за присъединяване, образувана по реда на съответната наредба по чл. 36, ал. 3.  

(5) Присъединените към топлопреносната мрежа клиенти са длъжни да предоставят 

достъп на топлопреносното предприятие, получило лицензия, през собствените си 

съоръжения за целите на преноса на топлинна енергия до други клиенти на 

територията, определена в лицензията. Цената за предоставения достъп се определя по 

методика, одобрена от комисията. 

 

11. След §116 на законопроекта да се добави нов §116б: 

Чл. 141, се изменя както следва: 

„Чл.141 (1) Топлинната енергия за горещо водоснабдяване на сграда - етажна 

собственост, се определя по показанията на общия топломер, монтиран след 

подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция. 

(2) Топлинната енергия по ал. 1 се разпределя между клиентите въз основа на 

количеството вода, консумирано в сградата за битово горещо водоснабдяване, отчетено 

по общия водомер, количеството вода, консумирано от отделните клиенти за битово 

горещо водоснабдяване, отчетено по индивидуалните им водомери и при условията и 

по реда на наредбата по чл. 125, ал. 3. 

(3) При липса или нередовност на индивидуални водомери, или при невъзможност 

същите да бъдат отчетени в продължение на повече от три последователни месеца, 

разликата между показанията на общия водомер и сумата от отчетените индивидуални 

топломери се разпределя пропорционално на идеалните части в общите части на ЕС.  

 

12. След §116 на законопроекта да се добави нов §116в: 

Чл.142, ал.1 се изменя както следва: 

„Чл. 142 (1) Количеството топлинната енергия за отопление в сграда или част от сграда 

– етажна собственост се определя по показанията на общия топломер, монтиран след 

подгревателя за вътрешносградната отоплителна инсталация в абонатната станция.” 

 

След §116 на законопроекта да се добави нов §116г: 

Чл.143, ал.1 се изменя както следва: 

Чл. 143. (1) Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена 

система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя 

нормативно въз основа на типа вътрешносградна инсталация и термодинамичните 

характеристики на съответния тип сграда съгласно методика по наредбата по чл. 125, 

ал. 3. Делът на отдадената от сградната инсталация топлинна енергия не може да 

надвишава 10% от общото количество топлинна енергия за отопление, отчетен по реда 

на чл. 142, ал.1 

 

13. След §116 на законопроекта да се добави нов §116д: 

В чл. 144, ал.6 след думите „в отделен имот и/или в отделно помещение” се допълва 

„както и в сградите, отоплителните инсталации на които не дават техническа 

възможност за отчитане чрез индивидуални разпределители”. 

 

14. След §116 на законопроекта да се добави нов §116е: 

Създава се нов раздел VІа и нови членове 146, и 147 
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Раздел VІ а 

15. Енергийна ефективност на вътрешносградните отоплителни инсталации. 

 

16. Чл. 146. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с 

ДКЕВР и Изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие  

(АУЕР) издават наредба за енергийната ефективност и пределно допустимите норми на 

топлозагуби на вътрешносградните отоплителни инсталации. 

(2) Вътрешносградни отоплителни инсталации, които не отговарят на изискванията на 

наредбата по преходната алинея се спират от експлоатация със заповед на 

Изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. 

17. Чл. 147 (1) Към Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) се създава 

фонд за финансиране на реконструкция и модернизация на вътрешносградни 

отоплителни инсталации на битови клиенти. 

(2) Фондът по ал. 1 набира средства от отчисления на топлоенергийните предприятия, 

субсидии от държавата и общините и други източници. 

(3) Средствата от фонда се разходват за: 

1. Проектиране и изграждане на енергоефективни отоплителни инсталации в сградите 

по чл. 146, ал.2 с топлоносител гореща вода 

2. Проектиране и изграждане на енергоефективни отоплителни инсталации в сградите 

по чл. 146, ал.2 с алтернативни топлоизточници. 

(3) Управлението и дейността на Фонда по ал. 1 се урежда в Наредбата по чл. 146, ал.1. 

 

18. След §116 на законопроекта да се добави нов §116ж: 

В чл. 150, ал.1, се създава нова точка 5: 

„5. Основания и ред за прекратяване на договора, включително и едностранно 

прекратяване от страна отделния клиент” 

 

След §173 на законопроекта да се добави нов §173а: 

В чл. 214, ал.1, т.3 след текста „или препятства правилната им работа.” Се добавя: 

„Същото наказание се налага и на лицата, които чрез монтиране на спирателна 

арматура преди и след отоплителните тела или чрез други самоволни изменения в 

сградната инсталация по проект, създадат възможност за ползуване на топлинна 

енергия безотчетно или при неточно отчитане. При невъзможност да бъдат установени 

лицата, извършили тези промени, наказанието се налага на собственика/ползувателя на 

имота. 

 

19. След §192 на законопроекта да се добави нов §192а: 

Оборудването на абонатните станции с общи топломери след подгревателите ВОИ 

следва да бъде извършено от топлопреносните предприятия в срок до 01.07.2013г.  

Оборудването на абонатните станции с общи топломери след подгревателите за БГВ 

следва да бъде извършено от топлопреносните предприятия в срок до 1.10.2013г.  

 

20. След §192 на законопроекта да се добави нов §192б: 

В шестмесечен срок от влизането на настоящия закон в сила следва да бъдат 

сключени/подновени договорите съгласно изискванията на членове 138, ал.1 и 140, ал. 

5. 

 

 

МОТИВИ 

 

В предложения на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за енергетиката липсва решение на най-конфликтните и наболели проблеми 
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между клиентите на енергийни услуги (гражданите) и енергийните предприятия. 

Такива проблеми са контролът за качеството на електроснабдяването и 

топлоснабдяването, системите за отчитане на количествата потребена енергия, 

създаващи основателното усещане на гражданите за начисляване на недължими 

задължения, принуждаването на гражданите да използуват енергонеефективни системи 

чрез практически непрекратими договори и пр. Решаването на тези проблеми не търпи 

повече отлагане, тъй като вече е създадено огромно обществено недоволство сред по-

голямата част от българските граждани. Съдебната система е претоварена от огромен 

брой дела (в по-голямата част свързани със спорове с топлоснабдяването) и не успява 

да защити правата и интересите на гражданите, което дълбоко подкопава доверието в 

държавата и законността.  

Съществуващата система за контрол на качеството на предлаганите енергийни услуги е 

абсолютно неефективна. Формално-юридически енергийните предприятия носят 

отговорност за доставяните от тях некачествени услуги, но на практика гражданите са в 

невъзможност да докажат многобройните и съществени отклонение в качеството - 

особено на електроснабдяването, така и в топлоснабдяването. Няма ефективен начин за 

установяване например на отклонения в подаваното напрежение на електричеството 

(често то варира между 190 и 260 волта и причинява повреди на електроуредите), 

токовите удари, несъответстващите параметри на топлоносителя при 

топлоснабдяването, прекъсванията и авариите и пр. На практика осъществяването на 

тази отговорност изцяло зависи от добрата воля и коректността на самите енергийни 

предприятия, а при липса на такива – гражданите са принудени да се ангажират в 

тромави и неефективни административни процедури. Затова смятаме за особено важно 

да бъде изградена автоматизирана система за постоянен контрол и регистрация на 

параметрите на енергийните услуги с възможност за свободен достъп до тази система, 

както на отделните граждани, така и на контролиращите органи на администрацията и 

съдилищата. 

Сериозен проблем за гражданите представляват многобройните такси, които въвеждат 

енергийните предприятия за дейности който са част от самата предоставяна услуга и 

които би трябвало да са за сметка на доставчика на съответната стока/услуга. Буди 

загриженост предвидената в законопроекта отмяна за изричната забрана за отдавна 

прокарваната от монополистите „такса електромер”. Би следвало законодателят да 

предприеме точно обратните стъпки и да защити гражданите – не само като запази 

съществуващата забрана за подобен род такса, но да я разшири, като въведе и забрана 

за такива такси, като за регистрация на абонати или при промяна титуляри на партиди и 

др. подобни, представляващи скрито увеличение на цената на монополната услуга  

Следва основно да се реформира системата на договорите в топлоснабдяването (по чл. 

138, ал.1, 140, ал.5, 149б и 150 и др.). Понастоящем в тези договорни отношения е 

налице пълен хаос. При почти всички сгради, присъединени към топопреносната мрежа 

преди 2000г. липсват каквито и да е договори за присъединяване. Повечето от 

договорите за дялово разпределение са с отдавна изтекъл срок.  На самите енергийни 

предприятия не е ясно какви договори трябва да има. Всъщност договорите по чл. 150 

са напълно излишни при наличието на добре направени договори по чл. 138 и (за 

присъединяване) и 140, ал.5 (за дялово разпределение). Например в момента не е ясно в 

отношението с потребителите Топлофикация София дали действа като производител, 

топлопреносно предприятие, доставчик, лице за дялово разпределение. В редица 

случаи тя участва в четирите качества и е абсолютно излишно за една и съща услуга 

между едни и същи лица да се правят три отделни договора (в практиката от първите 

три изискуеми по закон договора, няма нито един, а вместо тях се приема че е налице 

договор по чл. 150). Самите договори по чл. 150 са порочни и като начин на сключване 

(публикувани във вестници общи условия и мълчаливо приемане) и като съдържание. 
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Какво например се получава ако договорът по чл. 150 противоречи на договорите по 

чл. 138 и 149б? Редно ли е това което изрично и писмено сме уговорили да се изменя с  

„мълчаливо съгласие”? Особено порочна е и фактическата невъзможност на 

индивидуалния клиент да се откаже от натрапваната му услуга. 

Следва в закона, а не в Наредбата по чл. 125 към него да се определят основните 

параметри на договора за присъединяване по чл. 138. Към тези основни параметри 

трябва да се добавят отговорности при неизпълнение на задължения от страните и 

условия и ред за прекратяването им. Също следва да се регламентира изрично 

необходимостта от сключване на нови договори за присъединяване за сградите или 

части от сгради, които са били присъединени преди въвеждането на законови 

изисквания за наличието на такива договори (сградите, присъединени преди 2000г.); 

Договорите за присъединяване следва да се вписват в публичен регистър, който да се 

поддържа от ДКЕВР. Регистърът трябва да съдържа данни за адреса на сградата, данни 

за етажната собственост, датата на сключване, срока на договора, както и пълния текст 

на договора. Достъпът до регистъра трябва да е свободен, и всеки гражданин да може 

по интернет да се запознае с договора, отнасящ се до имота на който е собственик или 

който иска да придобие. 

Голяма част от изградените преди 1989г. сградни отоплителни инсталации са 

практически унищожени вследствие на демонтаж, пломбиране и регулиране на 

отоплителните тела в имотите. В този си вид ВОИ са енергонеефективни и водят до 

огромни топлозагуби – над 30%. Това е причината и за големия дял на енергия за 

Сградна инсталация, който принудително се налага да заплащат дори и клиентите, 

които са се отказали фактически изцяло от услугите по топлоснабдяване. 

Предвид изискванията за енергийна ефективност, законът следва да въведе механизъм 

на пределно допустими норми за разходи за „Сградна инсталация”, които да се 

определят от ДКЕВР и да предвиди задължително спиране от експлоатация и 

задължение на клиентите и общините, да бъдат реконструирани или заменени сградни 

инсталации, чиито топлозагуби надвишават определена норма. Също така голяма част 

от тези инсталации са вече в края на експлоатационния си срок, и следва законът да 

насърчи изграждането на ВОИ с хоризонтална разводка, които ще дадат възможност за 

поапартаментно включване и отчитане на топлоснабдяването. 

Фактически в момента масово се заобикаля разпоредбата на чл. 156, ал.1 от ЗЕ 

(търговско измерване на границата на собственост), а изключението по ал.3 е 

превърнато в правило. Следва да се дадат по-големи гаранции за спазването на 

принципа за отчитане на границата на собственост, а изключението по ал. 3 да се 

ограничи само за стари инсталации и то за един разумен срок, който е необходим за 

монтаж на уредите на границата на собственост (примерно 1 година). 

Следва да се разграничат услугите „топлоснабдяване за отопление” и „топлоснабдяване 

за битово горещо водоснабдяване”, както в технически аспект, така и в аспект на 

търговски взаимоотношения с клиентите. Това ще ограничи злоупотребата с 

монополно положение на топлофикационните дружества и ще даде възможност на 

клиентите за различни варианти за отопление и БГВ (напр. отопление с климатик и 

централно горещо водоснабдяване). Съществуващата система за разпределение на 

общото количество ТЕ на двете услуги по сложни и не докрай обосновани формули 

създава много неясноти и възможност за манипулиране на сметките. 

Това трябва да стане и чрез въвеждане на законово изискване за разделно измерване на 

топлинната енергия за двете услуги (или чрез общ топломер измерваш поотделно 

топлинната енергия за отопление и БГВ, или чрез два топломера).  

Порочна е системата на определяне на топлинната енергия за сградна инсталация. В 

момента тя се изчислява на базата на проектната мощност на сградната инсталация (на 

практика мощността на абонатната станция). Като се има предвид че проектите на 

сградните инсталации на повечето сгради са правени преди 20 и повече години и че 
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актуалното състояние на сградните инсталации съществено се различава от 

проектното (спрени радиатори в общи части, в помещения на имоти – т.е. топлинният 

товар е намалял в някои сгради над 50% от проектния), че масово при инсталирането на 

нови абонатни станции са били завишавани проектните мощности на ВОИ, се стига до 

абсолютно необосновано завишаване на дела на енергия за СИ (до 40-70%), като по 

този начин необосновано се прехвърлят задължения на потребители, които ползуват 

топлинна енергия за отопление към тези които не ползуват. При сградните инсталации 

с вертикална разводка (вертикални щрангове) е трудно да се определи количеството ТЕ 

отдавано от тези щрангове – то зависи от дебелината на тръбите, потока на и 

температурата на топлоносителя, от моментната мощност на инсталираните 

отоплителни тела (радиатори) и пр. Тъй като е неъзможно точното изчисление на 

топлоотдаването на щранговете, а определяните в практиката дялове за ТЕ за СИ 

надвишават всякакви разумни граници, което от своя страна поражда най-острото 

недоволство и недоверие на клиентите на топлоснабдителните предприятия, е 

целесъобразно като веменна мярка (до модернизирането на старите ВОИ) да се въведе 

разумна горна граница на определяните дялове за СИ (от порядъка на 10%) или въобще 

да се премахне тази компонента от сметките на клиентите.  

Не на последно място, актуален е проблемът с кражбата на топлинна енергия. Отделни 

клиенти самопроизволно подменят, демонтират, монтират отоплителните тела в 

имотите си с цел да получат без да заплатят. Ощетените са пак гражданите, които 

заплащат и тяхното потребление. Съществуващата система за дялово разпределение 

насърчава подобни кражби. При това положение е разумно законът поне да 

санкционира с административни наказания масово използуваните начини за кражба на 

топлинна енергия, като заменянето на радиатори с поставени индивидуални 

разпределители с радиатори без такива. И тъй като е трудно да бъде хванат 

недобросъвестния потребител в момент на подменяне на радиатор (операцията за 

монтаж и демонтаж отнема десетина минути), следва да се санкционира поставянето на 

спирателни кранове преди и след радиатора, чиято единствена цел е именно 

извършването на такава кражба. 

 

 




