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Дър жав на та Ко ми сия за енер гий но и воД но 
ре гу ли ра не (ДКевр) и ней на та Дей ност

 1. как во е Дкевр?

 Под  то ва сък ра ще ние се крие на и ме но ва ни е то на един от най-
важ ни те дър жав ни ор га ни в стра на та ни – Дър жав ната ко ми сия за енер-
гий но и вод но ре гу ли ра не. 
 ре ше ни я та на ДКЕВр се от ра зя ват на би та и биз не са на все ки от 
нас.
 адре сът на Ко ми си я та е: Со фия 1000, бул. „Княз Дон ду ков” №8-10.
 елек трон на та стра ни ца на Ко ми си я та е на ад рес www.dker.bg. 
 със та вът на Ко ми си я та е от 13 чле но ве, вклю чи тел но пред се да тел 
и два ма зам.-пред се да те ли, от ко и то еди ни ят със стаж в енер ге ти ка та, а 
дру ги ят - във во дос наб дя ва не то и ка на ли за ци я та. 
 Пред се да те лят, зам.-пред се да те ли те и чле но ве те на Коми си я та се 
из би рат и ос во бож да ват с ре ше ние на ми нис тер ския съ вет и се наз на ча-
ват със за по вед на ми нис тър-пред се да те ля. 
 ман да тът им е 5 го ди ни.
 Дей нос тта на ДКЕВр се под по ма га от ад ми нис тра ция. 
 Дей нос тта на Ко ми си я та, струк ту ра та и ор га ни за ци я та на нейната 
ад ми нис тра ция се оп ре де лят в устрой ствен пра вил ник, при ет от ми нис-
тер ския съ вет.
 Чле но ве те на Ко ми си я та, как то и слу жи те ли те от ней на та ад ми-
нис тра ция са длъж ни да спаз ват Пра ви ла та за про фе си о нал на ети ка, при-
е ти от Ко ми си я та. 
 С устрой стве ния пра вил ник и с пра ви ла та за про фе си о нал на 
ети ка мо же да се за поз на е те на ад рес: http://www.dker.bg/laws_ordinances.
htm. 

 2. с как во се за ни ма ва Дкевр? 

 Ко ми си я та ре гу ли ра дей нос ти те в енер ге ти ка та и във во дос наб-
дяване то и ка на ли за ци я та, ка то: 

l ус та но вя ва нор ми и пра ви ла за из вър шва не на дей нос ти те и 
кон тро ли ра тях но то из пъл не ние;

l  да ва пра во за из вър шва не на оп ре де ле ни дей нос ти и раз ре-
ша ва из вър шва не то на оп ре де ле ни дей ствия от пред при я ти-
я та;

l  ут вър жда ва це ни на про дукти и ус лу ги;
l  ус та но вя ва по ка за те ли за ка чес тво на про дук ти те и ус лу ги те 

и кон тро ли ра тях но то из пъл не ние. 
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 3. за що се на ла га ре гу ла ци я та?

 През пос лед ни те два де сет го ди ни стра на та ни из вър вя труд ния 
път от дър жав но ре гу ли ра на ико но ми ка до об щес тво с пре об лада ва що 
сво бо ден па зар. 
 Про це сът на от тег ля не на дър жа ва та от ико но ми ка та пос те пен но 
пре вър на сво бод на та кон ку рен ция на па за ра в ос но вен ес тес твен об щес-
твен ре гу ла тор. 
 Ве че мо жем да усе тим по ло жи тел ния ефект от то зи об щес твен 
ре гу ла тор за по ви ша ва не удовлет во ре нос тта на пот ре би те ли те. Кон ку-
рен ци я та смък ва це ни те, уве ли ча ва сро ко ве те на га ран ци и те, обо га тя ва 
асор ти мен та на пред ла га ни те сто ки и ус лу ги. Пот ре би те ли те мо гат да из-
би рат меж ду де сет ки ед но род ни про дук ти и ус лу ги и по то зи на чин да на-
соч ват па зара в же ла на та от тях по со ка. 
 Съ щев ре мен но про дъл жа ват да съ щес тву ват сек то ри в ико но ми-
ка та, в ко и то въп ре ки час тич на та ли бе ра ли за ция на па за ра пра во то ни на 
сво бо ден из бор е твър де ог ра ни че но. То ва са сек то ри те, в ко и то сил но 
вли я ние имат та ка на ре че ни те “естес тве ни мо но по ли” – елек троп ро из-
вод ство и елек трос наб дя ва не, топ лос наб дя ва не, га зос наб дя ва не, во дос-
наб дя ва не, фик си ра ни те ле фон ни ус лу ги, жп тран спорт и дру ги. 
 Там се осъ щес твя ват и дей нос ти с ви со ка сте пен на риск за на ци-
о нал на та си гур ност, еко ло ги я та, лич на та бе зо пас ност и ико но ми чес ка си-
гур ност на все ки от нас. 
 В то зи вид сек то ри ин те ре си те на пот ре би те ли те тряб ва да се за-
щи та ват от дър жа ва та. 
 За та зи цел е из ра бо те на сис те ма от ре гу ла ции и са съз да де ни 
дър жав ни ре гу ла тор ни ор га ни, ко и то да сле дят за тях но то спаз ва не. 
 За дей нос ти те в енер ге ти ка та и ВиК ус лу ги те то зи ор ган е Дър жав-
на та ко ми сия за енер гий но и вод но ре гу ли ра не (ДКЕВр). 

 4. как ви са прин ци пи те, по ко и то се осъ щес твя ва ре гу ла
ци я та?

 При из пъл не ние на ре гу ла тор ните си пра во мо щия в енер ге тиката 
ДКЕВр се ръ ко во ди от след ни те об щи прин ци пи:

l  пре дотвра тя ва не и не до пус ка не на ог ра ни ча ва не то или  на-
ру ша ва не то на кон ку рен ци я та на енер гий ния па зар;

l  оси гу ря ва не на ба ланс меж ду ин те ре си те на енер гий ни те 
пред при я тия и пот ре би те ли те;

l  оси гу ря ва не на рав нопос та ве ност меж ду от дел ни те ка те го-
рии енер гий ни пред при я тия и гру пи те пот ре би те ли;
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l  съз да ва не на сти му ли за ефек тив на дей ност на ре гу ли ра ни те 
енер гий ни пред при я тия;

l  съз да ва не на сти му ли за раз ви тие на кон ку рен тен па зар за 
дей нос ти те в енер ге ти ка та, къ де то има ус ло вия за то ва. 

 С прин ци пи те, от ко и то се ръ ко во ди ДКЕВр при це но во то ре гу ли-
ра не в енер ге ти ка та, мо же да се за поз на е те в час тта Как ви са прин ци пи
те, по ко и то се осъ щес твя ва це но ва та ре гу ла ция в енер ге ти ка та?

 При из пъл не ние на ре гу ла тор ни те си пра вомощия във во дос наб-
дя ва не то и ка на ли за ци я та ДКЕВр се ръ ко во ди от след ни те прин ци пи:

l  оси гу ря ва не на ус ло вия за пре дос та вя не на все общ дос тъп и 
со ци ал на по но си мост на ВиК ус лу ги те;

l  пре дот вра тя ва не на зло у пот ре ба с гос под ства що по ло же ние;
l  за щи та на ин те ре си те на пот ре би те ли те;
l  ико но ми чес ка обос но ва ност на це ни те на ВиК ус лу ги те;
l  от чи та не нуж ди те на пот ре би те ли те, ко и то по ра ди ге ог раф-

ски, те рен ни или дру ги при чи ни се на ми рат в не рав но пос та-
ве но по ло же ние;

l  съз да ва не на ус ло вия за ВиК опе ра то ри те да ек спло а ти рат и 
под дър жат сис те ма та и да вла гат ин вес ти ции при на ма ля ва-
не на ек спло а та ци он ни те раз хо ди;

l  на сър ча ва не на це ле съ об раз но то и ефек тив но пла ни ра не на 
ин вес ти ци и те във вре ме то; 

l  бър зи на и про це су ал на ико но мия на про из вод ства та пред 
Ко ми си я та;

l  на сър ча ва не на ма ля ването на за гу би те от во да, ефек тив но то 
и ико но мич но то из пол зва не на дос та вя ни те вод ни ко ли чес-
тва от пот ре би те ли те;

l  опаз ва не на окол на та сре да;
l  съз да ва не на ус ло вия за прив ли ча не на сред ства за ин вес-

ти ции и учас тие на час тния сек тор в пре дос та вя не то на ВиК 
услу ги те;

l  на сър ча ва не въ веж да не то на съв ре мен ни тех ни чес ки ме то-
ди и пос ти же ния при пре дос та вя не то на ВиК ус лу ги те. 

 С прин ци пи те, от ко и то се ръ ко во ди ДКЕВр при це но во то ре гу-
ли ра не във во дос наб дя ва не то и ка на ли за ци я та, мо же да се за поз на е те в 
час тта Как ви са прин ци пи те, по ко и то се осъ щес твя ва це но ва та ре гу
ла ция във во дос наб дя ва не то и ка на ли за ци я та?
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 5. как во и как се ре гу ли ра? 

 За ре до вия пот ре би тел дей нос тта на ДКЕВр е свър за на пре ди 
всич ко с ут вър жда ва не то на це ни те на елек три чес ката енер гия, топ лин-
на та енергия, при род ния газ и во да та. 
 В дей стви тел ност дей нос тта на Ко ми си я та е мно го по-раз нос-
тран на. 
 Дей ности те й мо гат да бъ дат сис те ма ти зи ра ни по след ния на чин:

 5.1. уста но вя ва не на нор ми и пра ви ла за дей нос ти те, из вър-
шва ни в енер ге ти ка та, во дос наб дя ва не то и канали за ци я та, и кон трол 
за из пъл не ни е то им (ад ми нис тра тив на ре гу ла ция)

 ДКЕВр:
l  из гот вя про ек ти те на под за ко но ви нор ма тив ни ак то ве, пред-

ви де ни в За ко на за енер ге ти ка та (ЗЕ) и За ко на за ре гу ли ра не 
на во дос наб ди тел ни те и ка на ли за ци он ни те ус лу ги (ЗрВКу);

l  да ва писме ни ука за ния от нос но при ла га не то на под за ко но-
ви те нор ма тив ни ак то ве;

l  одоб ря ва об щи те ус ло вия на до го во ри те;
l  при е ма пра ви ла та за тър го вия с елек три чес ка енер гия и при-

ро ден газ и тех ни чес ки те пра ви ла на мре жи те по пред ло же-
ние на енер гий ни те пред при я тия и кон тро ли ра спаз ва не то 
им;

l  при е ма Пра ви ла та за снаб дя ва не с елек три чес ка енер гия и 
при ро ден газ от край ни снаб ди те ли;

l  при е ма и кон тро ли ра при ла га не то на ме то ди ка за оп ре де ля-
не на це ни те на ба лан си ра ща та елек три чес ка енер гия ка то 
част от Пра ви ла та за тър го вия с елек три чес ка енер гия;

l  оп ре де ля Пра ви ла та за дос тъп до елек троп ре нос на та и га-
зоп ре нос на та мре жа, съ от вет но до елек тро раз пре де ли тел-
на та и га зо раз пре де ли тел на та мре жа;

l  оп ре де ля до пус ти ми те раз ме ри на тех но ло гич ни раз хо ди на 
елек три чес ка енер гия  при про извод ство,  пре нос и раз пре-
де ле ние на елек три чес ка енер гия, при про из вод ство и пре-
нос на топ лин на енер гия и при пре нос, раз пре де ле ние и съх-
ра не ние на при ро ден газ съг лас но ме то ди ка или ука за ния, 
при е ти от Ко ми си я та;

l  оп ре де ля раз по ла га е мос тта за про из вод ство на елек три чес-
ка енер гия, в съ от вет ствие с ко я то все ки про из во ди тел е за-
дъл жен да сключ ва сдел ки с край ни те снаб ди те ли и/или об-
щес тве ния дос тав чик. 
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 Поз на ва не то на нор ми те и пра ви ла та, ус та но ве ни от ДКЕВр, е за-
дъл жи тел но ус ло вие как то за ус пе шен биз нес, така и за ефек тив на за щи та 
на на ши те пра ва и за кон ни ин те ре си ка то пот ре би те ли.
 С ос нов ни те нор ми и пра ви ла за дей нос ти те, из вър шва ни в енер-
ге ти ка та, во дос наб дя ва не то и ка на ли за ци я та, мо же да се за поз на е те на 
след ни те ад реси: http://www.dker.bg/laws_ordinances.htm и http://www.dker.
bg/rules.htm. 

 5.2. Да ва не на пра во за из вър шва не на оп ре де ле ни дей нос ти 
(ли цен зи ра не); из да ва не на раз ре ше ния; из да ва не на сер ти фи ка ти за 
про из ход (сер ти фи ци ра не); ре гис три ра не

 ДКЕВр:
l  из да ва, из ме ня, до пъл ва, спи ра, прек ра тя ва и от не ма ли цен-

зии;
l  во ди пуб ли чен ре гис тър за из да ва ни те ли цен зии, в ко и то се 

впис ват всич ки ли цен зи ан ти, из да де ни те ли цен зии и дру ги 
об сто я тел ства;

l  да ва съг ла сие за раз де ля не, от де ля не, вли ва не или сли ва не 
на енер гий ни пред при я тия – ти ту ля ри на ли цен зии;

l  раз ре ша ва из вър шва не то на сдел ки на раз по реж да не с иму-
щес тво, с ко е то се уп раж ня ва ли цен зи он на дей ност, в слу ча-
и те, пред ви де ни в За ко на за енер ге ти ка та, как то и на дру ги 
сдел ки, ко и то во дят или мо гат да до ве дат до на ру ша ва не си-
гур нос тта на снаб дя ва не то вслед ствие на зад лъж ня лост на 
енер гий но то пред при я тие;

l  во ди ре гис тър на из да де ни те от нея раз ре ше ния;
l  из да ва сер ти фи ка ти на про из во ди те ли те на елек три чес ка 

енер гия за про из хо да на сто ка та елек три чес ка енер гия, про-
из ве де на от въ зоб но вя е ми енер гий ни из точ ни ци и при ком-
би ни ра но про из вод ство на елек три чес ка и топ лин на енер-
гия;

l  во ди ре гис тър на из да де ни те сер ти фи ка ти за про из ход; 
l  во ди ре гис тър на до го во ри те за въз ла га не и из вър шва не то 

на ВиК ус лу ги;
l  ре гис три ра ек спер ти те, ко и то учас тват при из вър шва не то на 

кон тро ла по За ко на за ре гу ли ра не на во дос наб ди тел ни те и 
ка на ли за ци он ните ус лу ги (ЗрВКу). 
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 5.2.1. Как во пред став ля ва “ли цен зи я та” и за как ви дей нос ти се 
из да ва? 

 „Ли цензи я та” е раз ре ши те лен до ку мент, кой то да ва пра во да се 
из вър шва оп ре де ле на/и дей ност/и.
 Ли цен зия се из да ва за из вър шва не то на сто пан ски дей нос ти, ко и-
то са свър за ни с обек ти, из клю чи тел на дър жав на соб стве ност (напр. под-
зем ни те бо гат ства) и/или ко и то по раж дат по ви шен риск за на ци о нал на та 
си гур ност или об щес тве ния ред в дър жа ва та, лич ни те или иму щес тве ните 
пра ва на граж да ни те или пра ва та на юри ди чес ки те ли ца, как то и по ви шен 
риск за окол на та сре да.
 За ко но да тел ство то оп ре де ля дей нос ти те в енер ге ти ка та ка то та-
къв тип дей нос ти, по ра ди ко е то ДКЕВр е дър жав ни ят ор ган, кой то из да ва 
ли цен зии за:

l  про из вод ство на елек три чес ка и/или топ лин на енер гия;
l  пре нос на елек три чес ка, топ лин на енер гия или при ро ден газ;
l  раз пре де ле ние на елек три чес ка енер гия или при ро ден газ;
l  съх ра нение на при ро ден газ;
l  снаб дя ва не с елек три чес ка енер гия или при ро ден газ от 

край ния снаб ди тел;
l  уп рав ле ние на елек тро е нер гий на та сис те ма;
l  раз пре де ле ние на тя го ва елек три чес ка енер гия по раз пре де-

ли тел ни те мре жи и же ле зо път ния тран спорт.

 усло ви я та и ре дът за из да ва не на ли цен зии са рег ла мен ти ра ни в 
на ред ба за ли цен зи ра не на дей нос ти те в енер ге ти ка та. 
 С  наред ба та мо же да се за поз на е те на ад рес www.dker.bg/laws/
ordinances_conditions.pdf. 
 С Пуб личния ре гис тър на из да де ни те ли цен зии за дей нос ти те в 
енер ге ти ка та мо же да се за поз на е те на ад рес www.dker.bg/licenses.htm. 
 С Пуб лич ния ре гис тър на из да де ни те раз ре ше ния от ДКЕВр мо же 
да се за поз на е те на ад рес www.dker.bg/permissions.htm.

 5.3. утвър жда ва не на це ни (це но ва ре гу лация)

 ДКЕВр ут вър жда ва след ни те це ни:

l  по ко и то про из во ди те ли те про да ват елек три чес ка та енер гия 
на об щес тве ния дос тав чик;

l  по ко и то про из води те ли те в рам ки те на оп ре де ле на та им от 
Ко ми си я та раз по ла га е мост про да ват елек три чес ка енер гия 



13

инсТиТуТ “оТворено оБЩесТво”

на край ния снаб ди тел и/или на об щес тве ния дос тав чик;
l  по които про из во ди те ли те про да ват топ лин на енер гия на 

топ лоп ре нос но то пред при я тие и на пря ко при съ е ди не ни 
пот ре би те ли;

l  по ко и то топ лоп ре нос но то пред при я тие про да ва топ лин на 
енер гия на пот ре би те ли те;

l  по ко и то об щес тве ни ят дос тав чик про да ва елек три чес ка 
енер гия на об щес тве ни те снаб ди те ли, на пот ре би те ли те, 
при съ е ди не ни към пре нос на та мре жа, и на раз пре де ли тел-
но то пред при я тие за пок ри ва не на тех но ло гич ни те раз хо ди 
по пре но са;

l  по ко и то об щес тве ни ят дос тав чик про да ва на край ни те снаб-
ди те ли из ку пе на та на ос но ва ние чл. 21, ал. 1, т. 17а от За ко на 
за енер ге ти ка та елек три чес ка енер гия;

l  по ко и то об щес тве ни ят дос тав чик прода ва при ро ден газ на 
об щес тве ни те снаб ди те ли на при ро ден газ и на пот ре би те ли-
те, при съ е ди не ни към га зоп ре нос на та мре жа;

l  по ко и то об щес тве ни ят дос тав чик про да ва при ро ден газ на 
край ни те снаб ди те ли на при ро ден газ;

l  по които об щес тве ни те снаб ди те ли про да ват елек три чес ка 
енер гия и при ро ден газ на пот ре би те ли, при съ е ди не ни към 
съ от вет ни те раз пре де ли тел ни мре жи, или на об щес тве ни 
снаб ди те ли;

l  по ко и то край ни те снаб ди те ли про да ват елек три чес ка енер-
гия и при ро ден газ на би то ви пот ре би те ли и пред при я тия с 
по-мал ко от 50 ду ши на ет пер со нал и го ди шен обо рот до 19.5 
млн. лв.;

l  за пре нос на елек три чес ка енер гия и при ро ден газ през съ от-
вет ни те пре нос ни  и/или раз пре де ли тел ни мре жи с из клю че-
ние на це ни те за тран зи тен пре нос;

l  за при съ е ди ня ва не към мре жи те;
l  за съх ра не ние на приро ден газ;
l  за дос тъп до елек троп ре нос на та и елек тро раз пре де ли тел ни-

те мре жи;
l  по ко и то ВиК опе ра то ри те дос та вят во да на пот ре би те ли те;
l  по ко и то ВиК опе ра то ри те от веж дат от па дъч ни те во ди;
l  по ко и то ВиК опе ра то ри те пре чис тват от па дъч ни те во ди;
l  за при съ е ди ня ване на пот ре би те ли те към во дос наб ди тел ни-

те мре жи;
l  за при съ е ди ня ва не на пот ре би те ли те към ка на ли за ци он ни те 

сис те ми.
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 5.3.1. Как ви це ни ут вър жда ва ДКевр и ка къв е тех ният ха рак-
тер? 

 След ва да се има пред вид, че ДКЕВр ут вър жда ва це ни те на енер-
ги я та, при род ния газ и ус лу ги те, ко и то се тър гу ват, без да съ щес тву ват 
ус ло вия за кон ку рен ция на па за ра. То ва са та ка на ре че ни те ре гу ли ра ни 
це ни. 
 В слу чай че има пред пос тав ки за сво бод но до го ва ря не на це ни те 
при па зар ни ус ло вия, це ни те не под ле жат на ре гу ли ра не от Ко ми сията. 
То ва са та ка на ре че ни те сво бод ни це ни. 
 це ни те, ко и то ДКЕВр ут вър жда ва, са пре дел ни. Енер гий ни те пред-
при я тия мо гат да при ла гат по-нис ки от оп ре де ле ни те от Ко ми си я та це ни, 
при ус ло вие че то ва не во ди до кръс то са но суб си ди ра не меж ду дру ги те 
пот ре би те ли.
 При ла га ни те от ВиК опе ра то ри те це ни не мо гат да бъ дат по-ви со-
ки от оп ре де ле ни те от Ко ми си я та.
 ДКЕВр при е ма ре ше ния за ут вър жда ва не на це ни, осъ щес твя вай-
ки те ку що наб лю де ние на дей нос тта на пред при я ти я та и из вър швай ки 
пе ри о дич ни ре гу ла тор ни прег ле ди. По време на ре гу ла тор ни те прег ле ди 
Ко ми си я та ана ли зи ра и оце ня ва пред ста ве ни те й от пред при я ти я та от че-
ти за бюд жет на та го ди на и прог но зи за след ва щия це но ви пе ри од. 
 основ ни те ме то ди, по  ко и то се осъ щес твя ва це но ва та ре гу ла ция, 
са опи са ни в след ни те на ред би:

l  наред ба за ре гу ли ра не на це ни те на елек три чес ка та енер гия;
l  на ред ба за ре гу ли ра не на це ни те за топ лин на та енер гия;
l  на ред ба за ре гу ли ра не на це ни те на при род ния газ;
l  на ред ба за ре гу ли ра не на це ни те на во дос наб ди тел ни те и ка-

на ли за ци он ни те ус лу ги.

 Със съ дър жани е то на на ред би те мо же да се за поз на е те на ад рес 
www.dker.bg/laws_ordinances.htm.

 5.3.2. от как во за ви си кон крет ни ят раз мер на це ни те, ко и то 
ДКевр ут вър жда ва?

  Кон крет ни ят раз мер на це ни те, ко и то ДКЕВр ут вър жда ва, за ви си 
ос нов но от:

l  су ма та от не об хо ди ми те при хо ди за съ от вет но то пред при я-
тие, за да мо же то да ра бо ти в съ от вет ствие с пре дос та ве ни те 
му ли цен зии и с оп ре де ле на въз връ ща е мост на ка пи та ла;
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l  прог ноз но то ко ли чес тво на про дук та/ус лу га та, ко и то то ще 
пре дос та ви;

l  оцен ка та на из пъл не ни е то на оп ре де ле ни те от Ко ми си я та 
це ле ви по ка за те ли (напр. качес тво на енер ги я та, ка чес тво на 
об служ ва не то на кли ен ти те) и раз мера на ре а ли зи ра ни те от 
пред при я ти е то ин вес тиции. 

 не об хо ди ми те при хо ди за дей нос тта пред ставля ват сбо рът от су-
ми те на оп ре де ле ни те от Ко ми си я та не об хо ди ми раз хо ди на пред при я ти-
е то и въз връ ща е мос тта на ка пи та ла.
 Връз ка та меж ду ут вър де ни те раз хо ди и це ни е оче вид на. 
 То ва на ла га ДКЕВр да под дър жа пос то ян на сис те ма за мо ни то ринг 
вър ху дей нос тта на пред при я ти я та и да изис ква от тях спе ци ал на от чет-
ност и пе ри о дич но пре дос та вя не на ин фор ма ция.
 Пред при я ти я та са длъж ни да во дят сче то вод на та си от чет ност по 
спе ци ал ни пра ви ла, при е ти с  ре ше ние на Ко ми си я та, ко и то се на ри чат 
Един на сис те ма за сче то вод на отчет ност (ЕССо) за це ли те на ре гу ли ра не-
то. 
 Ко ми си я та оп ре де ля фор ма та и съ дър жа ни е то на фи нан со ви те 
от че ти. Тя при е ма и спе ци а лен смет коп лан, чрез кой то енер гий ни те пред-
при я тия при ла гат Един на та сис те ма за сче то водна от чет ност. 
 фи нан со ви те от че ти се придружа ват за дъл жи тел но от док ла ди и 
фор ми за до пъл ни тел на ин фор ма ция. Ко ми си я та да ва за дъл жи тел ни ука-
за ния за фор ма та и съ дър жа ни е то на ин фор ма ци я та, не об хо ди ма за це ли-
те на це но об ра зу ва не то. 

 5.3.3. Кои до пъл ни тел ни фак то ри мо гат да пов ли я ят вър ху кон-
кретния раз мер на це ни те? 

 освен опи са ни те по-го ре вър ху кон крет ния раз мер на це ни те 
вли я ние могат да ока жат и ня кои до пъл ни тел ни фак то ри:

l  ком пен си ра не на раз хо ди, свър за ни с прехо да на пред при я-
ти я та към кон ку рен тен енер ги ен па зар;

l  ком пен си ра не на раз хо ди, про из ти ча щи от за дъл же ния към 
об щес тво то, свър за ни със си гур нос тта на снаб дя ва не то;

l  спра вед ли во прех вър ля не на раз хо ди те от пре фе рен ци ал ни 
це ни за въ зоб но вя е ми енер гий ни из точ ни ци и ком би ни ра-
но про из вод ство на елек три чес ка и топ лин на енер гия вър ху 
край ни те пот ре би те ли на елек три чес ка енер гия. 

 И те зи раз хо ди под ле жат на до каз ва не и при е ма не от ДКЕВр.
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 5.3.4. Как ви са прин ци пи те, по ко и то се осъ щес твя ва це но ва та 
ре гу ла ция в енер ге ти ка та?

 Прин ци пи те, от ко и то се ръ ко во ди ДКЕВр при це но ва та ре гу ла ция 
в енергети ка та, са:

l  це ни те да са не дис кри ми на ци он ни, ос но ва ни на обек тив ни 
кри те рии и оп ре де ле ни по проз ра чен на чин;

l  це ни те на енер гий ни те пред при я тия да въз ста но вя ват ико-
но ми чес ки обос но ва ни те раз хо ди за дей нос тта им, вклю чи-
тел но раз хо ди те за:

3 уп рав ле ние, ек сплоата ция и под дръж ка на енер гий ни те 
обек ти;

3 под дър жа не на ре зер вни и ре гу ли ра щи мощ нос ти, не об-
хо ди ми за на деж дно снаб дя ва не на пот ре би те ли те;

3 дос тав ка и под дър жа не на ре зер ви те от го ри ва;
3 ре мон ти;
3 амор ти за ция;
3 съх ра ня ва не и пре ра бот ка на от ра ботено яд ре но гори во 

и ра ди о ак тив ни от па дъ ци, из веж да не на яд ре ни съ оръже-
ния от ек спло а та ция и яд ре на бе зо пас ност;

l  це ни те да включ ват не въз ста но вя е ми те раз хо ди, свър за ни с 
пре хо да към кон ку рен тен енер ги ен па зар, как то и раз хо ди те, 
про из ти ча щи от из пъл не ние на за дъл же ния към об щес тво то, 
свър за ни със си гур нос тта на снаб дя ва не то;

l  це ни те да оси гу ря ват обос но ва на нор ма на въз връща е мост 
на ка пи та ла;

l  це ни те на от дел ни те гру пи пот ре би те ли да съ от вет стват на 
раз хо ди те за дос тав ка на енер гия и при ро ден газ до те зи пот-
ре би те ли;

l  не допус ка не чрез це ни те на кръс то са но суб си ди ра не;
l  спра вед ли во прех вър ля не на раз хо ди те от пре фе рен ци ал ни 

це ни за въ зоб но вя е ми енер гий ни из точ ни ци и ком би ни ра-
но про из вод ство на елек три чес ка и топ лин на енер гия вър ху 
край ни те пот ре би те ли на елек три чес ка енер гия;

l  спра вед ли во прех вър ля не на раз хо ди те за сис тем ни ус лу ги, в 
то ва чис ло спо ма га тел ни ус лу ги, сту ден ре зерв и тех но ло гич-
ни раз хо ди, вър ху пол зва те ли те на пре нос на та мре жа, съ от-
вет но на раз пре де ли тел ни те мре жи.



17

инсТиТуТ “оТворено оБЩесТво”

 5.3.5. Как ви са прин ци пи те, по ко и то се осъ ществя ва це но ва та 
ре гу ла ция във во дос наб дя ва не то и ка на ли за ци я та?

 Прин ци пи те, от ко и то се ръ ко во ди ДКЕВр при це но ва та ре гу ла ция 
на во дос наб ди тел ни те и ка на ли за ци он ни те ус лу ги, са: 

l  съ от вет ствие на ико но ми чес ка та част на биз нес пла на на ВиК 
опе ра то ра и пред лага ни те це ни;

l  въз ста но вя ва не на ико но ми чес ки обос но ва ни раз хо ди, ка то 
раз хо ди за:

3  ек спло а та ция, под дръж ка, ре монт и уп рав ле ние на ВиК 
сис те ми;

3  амор ти за ция на дъл гот рай ни ак ти ви;
3  дъл жи ми те так си за во дов зе ма не и за мър ся ва не;
3  дъл жи ми те так си за ре гу ли ра не по За ко на за ре гу ли ра не 

на во дос наб ди тел ни те и ка на ли за ци он ни те ус лу ги;
3  опаз ва не на окол на та сре да;
3  до пъл ни тел ни за дъл же ния, въз ло же ни от ком пе тен тни те 

дър жав ни ор га ни; 
l  при ла га не на ико но мичес ки обос но ва на нор ма на въз връща-

е мост на вло же ния ка пи тал;
l  съ от ветствие меж ду це ни те на на се ле ни те мес та и дей стви-

тел ни те раз хо ди за пре дос та вя не на ВиК ус лу ги те;
l  со ци ал на по но си мост на це ни те на ВиК ус лу ги те;
l  из бяг ва не на кръс то са но суб си ди ра не меж ду пот ре би те ли те.

 5.4. уста но вя ва не на по ка за те ли за ка чес тво то на про дук ти те и 
ус лу ги те в енер ге ти ка та, во доснаб дя ва не то и ка на ли за ци я та и кон трол 
за пос ти га не то им

 ДКЕВр:

l  из гот вя и кон тро ли ра нор ми те за ка чес тво на ус лу ги те при 
снаб дя ва не то на пот ре би те ли те с елек три чес ка енер гия, топ-
лин на енер гия и при ро ден газ;

l  из готвя про ект на на ред ба за дъл гос роч ни те ни ва на по ка за-
те ли те за ка чес тво на во дос наб дя ва не то и ка на ли за ци он ни те 
ус лу ги и оце ня ва ка чес тво то на пре дос та вя ни те ВиК ус лу ги.

 С при е ти те от ДКЕВр по ка за те ли за ка чес тво на елек трос наб дя-
ва не то, топ лос наб дя ва не то и га зос наб дя ва не то мо же да се за поз на е те на 
ад рес: www.dker.bg/indicators.htm. 
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 С на ред ба та за дъл гос роч ни те ни ва, ус ло ви я та и ре да за фор ми-
ра не на го диш ни те це ле ви ни ва на по ка за те ли те за ка чес тво на во дос-
набдител ни те и ка на ли за ци он ни те ус лу ги мо же да се за поз на е те на ад рес: 
www.dker.bg/laws_ordinances.htm.
 По ка за те ли те за ка чес тво на елек тро е нер ги я та, топ ло е нер ги я та и 
при род ния газ и ка чес тво то на об служ ването са еле мен ти от ли цен зи я та. 
 фи нан со ви те от че ти на пред при я ти я та до ДКЕВр за нуж ди те на 
це но во то ре гу ли ра не за дъл жи тел но се прид ру жа ват от док ла ди и до пъл-
ни тел на ин фор ма ция от нос но из пъл не ни е то на по ка за те ли те, свър за ни с 
ка чес тво то на ус лу ги те.
 Пос ти гане то на все ки от це ле ви те по ка за те ли е ин ди ка тор за ця-
лос тно то из пъл не ние на ли цен зи он на та дей ност. 
 За га ран ти ра не на ин те ре си те на пот ре би те ли те ДКЕВр след ва да 
ко ри ги ра не об хо ди ми те при хо ди и/или це ни на енер гий но то пред при я-
тие или ВиК опе ра то ра за всеки це но ви пе ри од от ре гу ла тор ния пе ри од в 
за ви си мост от из пъл не ни е то на по ка за те ли те за ка чес тво на про дук та и за 
ка чес тво на об служ ва не то през пред ход на та го ди на.

 6. как ва е про це ду ра та за при е ма не на важ ни те ре ше ния?  

 ДКЕВр се про из на ся с мо ти ви ра ни ре шения, ко и то се при е мат с 
мно зин ство от  не по-мал ко от 7 гла са, 5 от ко и то са на чле но ве те на Ко ми-
си я та със стаж в съ от вет на та об ласт, за ко я то се при е ма ре ше ни е то. 
 За да се дос тиг не до при е ма не на ре ше ние, осо бе но по въп рос от 
об щес тве на зна чи мост, се премина ва през слож на про це ду ра.
 нап ри мер за да се при е ме ре ше ние за из ме не ние на це ни те на 
„Топ ло фи ка ция – Со фи я” ЕаД, се пре ми на ва през след ни те 14 стъп ки за 
из ме не ние на це ни те:

 Стъп ка 1: Опо вес тя ва не на на ме ре ни е то за про мя на на це ни те 

 „Топ ло фи ка ция – Софи я” ЕаД опо вес тя ва в сред ства та за ма со во 
ос ве до мя ва не пред ло же ни е то си за из ме не ние на дей ства щи те це ни.
 Срок: един ме сец пре ди дру жес тво то да е по да ло за яв ле ние за из-
ме не ние на це ни те в ДКЕВр.

 Стъп ка 2: По да ва не на за яв ле ние за про мя на на це ни те

 „Топло фи ка ция – Со фи я” ЕаД по да ва за яв ле ние за из ме не ние на 
дей ства щи те це ни в ДКЕВр. За яв ле ни е то е по об ра зец, ут вър ден от Ко ми-
си я та, и се прид ру жа ва от на бор за дъл жи тел ни до ку мен ти. 
 Срок: не по-къс но от 3 ме се ца пре ди из ти ча не то на ста рия це но ви 
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пе ри од или вли за не то в си ла на пред ла га но то из ме не ние на дей ства щи те 
це ни.  

 Стъп ка 3: Про уч ва не на пре пис ка та и из гот вя не на док лад

 За пос тъ пи ло то за яв ле ние се об ра зу ва пре пис ка с ре зо лю ция 
на пред се да те ля на ДКЕВр. В 5-дне вен срок от об ра зу ва не то й Ко ми си я та 
публику ва на стра ни ца та си в ин тер нет съ об ще ние с дан ни за за я ви те ля и 
пред ме та на за яв ле ни е то. 
 Пре пис ка та се въз ла га за про уч ва не от съ от вет ния ди рек тор от 
ад ми нис тра ци я та на Ко ми си я та – док лад чик по нея. По пред ло же ние на 
док лад чи ка пред се да те лят на ДКЕВр наз на ча ва ра бот на гру па за про уч ва-
не на пре пис ка та. 
 ра бот на та гру па пра ви про уч ва не и мо же да по ис ка от стра ня ва-
не то на не пъл но ти или не ред нос ти в нея от „Топ лоф ка ция – Со фи я” ЕаД. 
 Про уч ва не то прик люч ва с пис мен док лад на док лад чи ка по пре-
пис ка та, кой то съдър жа ико но ми чес ки те и тех ни чес ки те об сто я тел ства и 
прав ни те ос но ва ния по за яв ле ни е то. 

 Стъп ка 4: Зак ри то за се да ние на ДКЕВР за при е ма не на док ла да

 Док ла дът се при е ма на зак ри то за се да ние на Ко ми си я та. на не го 
се нас роч ват да та и час за про веж да не на откри то за се да ние за об съж да-
не на при е тия док лад с пред ста ви те ли те на „Топ ло фи ка ция – Со фи я” ЕаД.
 Срок: до два ме се ца след пред ста вя не на за яв ле ни е то за про мя на 
на це ни, съ от вет но след от стра ня ва не на кон ста ти ра ни те не ред нос ти по 
пре пис ка та.

 Стъп ка 5: Публи ку ва не на док ла да

 Док ла дът, при ет от Ко ми си я та, да та та и ча сът за про веж да не на 
от кри то то за се да ние се пуб ли ку ват на ин тер нет стра ни ца та на Коми си я та.
 Срок: до три дни от при е ма не то на док ла да.

 Стъп ка 6: Откри то за се да ние на ДКЕВР за об съж да не на док лада

 Про веж да се от кри то за се да ние. на пред ста ви те ли те на „Топ ло-
фи ка ция – Со фи я” ЕаД се пре дос та вя въз мож ност да да дат ста но ви ще 
(въз ра же ния) по док ла да. Те от го ва рят на въп ро си те, за да де ни от чле но-
ве те на Ко ми си я та. 
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 Стъп ка 7: Пред ста вя не на пис ме ни ста нови ща и въз ра же ния по 
док ла да

 „Топ ло фи ка ция – Со фи я” ЕаД пред ста вя на Ко ми си я та пис ме но 
ста но ви ще и обос нов ки на нап ра ве ни те на от кри то то за се да ние въз ра же-
ния.
 Срок: до 5 дни от да та та на про веж да не на от кри то то за се да ние.

 Стъп ка 8: Зак ри то за се да ние на ДКЕВР за при е ма не на про ект 
на ре ше ние и за про веж да не на об щес тве но об съж да не

 Про веж да се зак ри то за се да ние. ДКЕВр при е ма про ект на ре ше-
ние за из ме не ние на це ни те. 
 Ко ми си я та при е ма ре ше ние за об щес тве но об съж да не на про ек-
та на ре ше ние за из ме не ние на це ни те. В ре ше ни е то се оп ре де лят:

l  да та та, часът и мяс то то за про веж да не на об съж да не то;
l  сро кът за пре дос та вя не на ста но ви ща на за ин те ре со ва ни те 

стра ни;
l  за ин те ре со ва ните ли ца, на ко и то се из пра ща по ка на за учас-

тие в об щес тве но то об съж да не.

 Срок: до 7 дни от да та та на про веж да не на от кри то то за се да ние.

 Стъп ка 9: Пуб ли ку ва не на про ек та на ре ше ние и на ре ше ни е то 
за про веж да не на об щес тве но об съж да не

 ре ше ни е то за про веж дане на об щес тве но об съж да не и про ектът 
на ре ше ние за из ме не ние на це ни те се пуб ли ку ват на ин тер нет стра ни ца-
та на Ко ми си я та и в сред ства та за ма со во ос ве до мя ва не.

 Стъп ка 10: Общес тве но об съж да не на про ек та на ре ше ние

 Про веж да се об щес тве но об съж да не на про ек та за ре ше ние за 
из ме не ние на це ни те със за ин те ре со ва ни те стра ни. Ко ми си я та оп ре де ля 
срок за пред ста вя не на ста но ви ща по про ек та, кой то не мо же да е по-ма-
лък от 14 дни.

 Стъп ка 11: Пред ста вя не на пис ме ни ста но ви ща по про ек та на 
ре ше ние

 За ин те ре со ва ни те ли ца пред ста вят в ДКЕВр пис ме ни ста но ви ща 
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по про ек та за ре ше ние в оп ре де ле ния от Ко ми си я та срок.
 Срок: не по-мал ко от 14 дни от да та та на про веж да не на об щес тве-
но об съж да не.

 Стъп ка 12: Зак ри то за се да ние на ДКЕВР за при е ма не на ре ше ние

 Про веж да се зак рито за се да ние. ДКЕВр при е ма ре ше ние за из ме-
не ние на це ни те. ако пре пис ка та е с фак ти чес ка и прав на слож ност, мо-
ти ви те към ре ше ни е то мо гат да бъ дат при е ти до 10 дни от при е ма не на 
ре ше ни е то.

 Стъп ка 13: Пуб ли ку ва не на ре ше ни е то и на мо ти ви те на Ко ми
си я та

 решени е то и мо ти ви те за не го во то при е ма не се пуб ли ку ват на ин-
тер нет стра ни ца та на Ко ми си я та.
 Срок: до 3 дни от при е ма не то им.

 Стъп ка 14: Пуб ли ку ва не на но ви те це ни

 ре ше ни е то за из ме не ние на це ни те се из пра ща на „Топ ло фи ка ция 
– Со фи я” ЕаД. 
 „Топ ло фи ка ция – Софи я” ЕаД в срок до 7 дни от по лу ча ва не на ре-
ше ни е то пуб ли ку ва в сред ства та за масово ос ве до мя ва не ут вър де ни те й 
но ви пре дел ни це ни и це ни те, ко и то ще при ла га по до го во ри те с пот ре би-
те ли те. 
 но ви те це ни се при ла гат от пър во чис ло на ме се ца, след ващ пуб-
ли кува не то им. 
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га ран ции за об щес твен Кон трол и 
учас тие в Дей нос тта на ДКевр

 Га ран ци и те за об щес твен кон трол и учас тие се съ дър жат в нор ма-
тив на та уред ба, уреж да ща дей нос тта на ин сти ту ци я та. В нея са про ка ра-
ни пет ос нов ни прин ци па за дей нос тта на ДКЕВр:

l  проз рач ност и пуб лич ност;
l  пла но вост и при о ри тет ност;
l  про фе си о нал на ети ка и из бяг ва не кон флик ти те на ин те ре си;
l  от чет ност;
l  учас тие на за ин те ре со ва ни те стра ни.

 1. как се оси гу ря ват проз рач нос тта и пуб лич нос тта в ра бо
та та на Дкевр?  

 1.1. пуб лич ност на за се да нията

 ДКЕВр про веж да три ви да за се да ния - от кри ти за се да ния, от кри ти 
за се да ния при зак ри ти вра та и зак ри ти за се да ния. 
 на от кри ти те за се да ния мо гат да при със тват всич ки за ин те ре со-
ва ни ли ца и ор га ни за ции, как то и слу жи те ли те от ад ми нис трацията на Ко-
ми си я та, от го вор ни за раз глеж да на та пре пис ка. на от кри ти те за се да ния 
при със тват и слу жи те ли те от ад ми нис тра ци я та на Ко ми си я та, от го вор ни 
за раз глеж да на та пре пис ка. 
 За ин те ре со ва ни ли ца спо ред За ко на за енер ге ти ка та са дър жав ни 
ор га ни, бран шо ви ор га ни за ции, енер гийни пред при я тия, ВиК опе ра то ри, 
при ви ле ги ро ва ни пот ре би те ли, пря ко свър за ни с из гот вя ния про ект, и 
ор га ни за ции на пот ре би те ли те. 
 В дей стви тел ност на от кри ти те за се да ния на ДКЕВр при със тват 
и дру ги ли ца из вън кръ га на за ин те ре со ва ни те – граж да ни, пред ста ви-
тели на дру ги граж дан ски ор га ни за ции (из вън пот ре би тел ски те) и ме дии. 
ДКЕВр не ог ра ни ча ва дос тъ па им, въп ре ки че има пра во на то ва. Тези ли-
ца, ко и то са из вън кръ га на пря ко за ин те ре со ва ни те, имат въз мож нос тта 
да наб лю да ват как во се случ ва на за се да ни е то и да изслушват де ба ти те, 
без да имат пра во да се из каз ват.  
 не пос ред стве но след края на ня кои от кри ти за се да ния с при със-
тва щи те жур на лис ти се про веж дат прес кон фе рен ции, на ко и то пред се да-
те лят на ДКЕВр от го ва ря на за да де ни въп ро си.  
 на от кри ти те за се да ния, провеж да ни при зак ри ти вра та, мо гат да 
при със тват са мо чле но ве те на Ко ми си я та и стра ни те по съ от вет но то про-
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из вод ство пред нея. Ко ми си я та мо же да взе ме ре ше ние да при със тват и 
слу жи те ли от ад ми нис тра ци я та.
 на зак ри ти те за се да ния при със тват са мо чле но ве те на Коми си я-
та и глав ният сек ре тар на ад ми нис тра ци я та на ДКЕВр. Ко ми си я та мо же да 
взе ме ре ше ние на оп ре де ле ни зак ри ти за се да ния да при със тват и слу жи-
те ли от ад ми нис тра ци я та. 
 За се да ни я та са от кри ти, ко га то Ко ми си я та раз глеж да пре пис ки те 
и обя вя ва ре ше ни я та по тях при пос тъ пи ли за яв ле ния или ис ка ния, свър-
за ни с:

l  из да ва не, из ме не ние, до пъл не ние, от не ма не и прек ра тя ва не 
на ли цен зия;

l  ут вър жда ва не на це ни, пред ло же ни от енер гий ни те пред-
при я тия и ВиК опе ра то ри те.

 Във всич ки ос та на ли слу чаи за се да ни я та са зак ри ти. 
 Ко миси я та оба че мо же да взе ме ре ше ние да про ве де от кри то за-
се да ние и по дру ги въп ро си във връз ка с осъ щес твя ва не на пра во мо щи я-
та си. 
 Съ щев ре мен но в от дел ни слу чаи Ко ми си я та мо же да приеме ре-
ше ние и за се да ние, свър за но с ли цен зии или це ни, да се про ве де при 
закри ти вра та, ка то на не го при със тват са мо чле но ве те на Ко ми си я та и 
стра ни те по съ от вет но то про из вод ство. 
  За се да ни я та на Ко ми си я та са ре дов ни и из вън ред ни. Ко ми си я та 
за се да ва ре дов но най-мал ко вед нъж сед мич но (обик но ве но във втор ник) 
при на ли чи е то на предва ри тел но опо вес тен дне вен ред. 
 Днев ни ят ред на от кри ти те за се да ния на ДКЕВр за ед но със съ-
от вет ния док лад по пре пис ка та, ко я то ще се раз глеж да, се пуб ли ку ва на 
елек трон на та стра ни ца на ДКЕВр. 

 1.2. пуб лич ност на док ла ди те и про ек ти те на ре ше ни я та

 ДКЕВр пуб лику ва на ин тер нет стра ни ца та си ин фор ма ция за мяс-
то то, да та та и ча са на про веж да не на от кри ти те за се да ния за ед но с док ла-
ди те, ко и то ще се раз глеж дат и об съж дат на тях. 
 При про веж да не на от кри ти за се да ния за об съж да не на за яв-
ле ния за це ни да та та на про веж дане на за се да ни е то се опо вес тя ва на 
стра ни ца та на Ко ми си я та в ин тер нет и чрез съ об ще ние до сред ства та за 
ма со во ос ве до мя ва не. В то зи слу чай при опо вес тя ва не то Ко ми си я та пуб-
ли ку ва за яв ле ни е то и док ла да по пре пис ка та. 
 ДКЕВр пуб ли ку ва на сво я та ин тер нет страница и в сред ства та за 
ма со во ос ве до мя ва не при е ти те от нея про ек ти на ре ше ния за ут вър жда-
ва не на це ни, при е ма не на об щи ад ми нис тра тив ни ак то ве и при е ма не на 
ре ше ния по въп ро си от об щес тве на зна чи мост за развитие на енер гий-
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ния и ВиК сек то ри, как то и ре ше ни ята си за про веж да не на об щес тве ни 
об съж да ния на те зи про ек ти на ак то ве. 

 1.3. пуб лич ност на ре ше ни я та

 ре ше ни я та на Ко ми си я та за:
l  из да ва не, из ме не ние, до пъл не ние, прек ра тя ва не и от не ма не 

на ли цен зии;
l  да ва не на раз ре ше ния за из вър шва не на сдел ки и съг ла сие за 

пре об ра зу ва не на ли цен зи ан ти по За ко на за енер ге ти ка та;
l  оп ре де ля не или ут вър жда ва не на це ни; 
l  ре ше ни я та на Ко ми си я та по жал би на пот ре би те ли или енер-

гий ни пред при я тия, 
l  ре ше ни я та за при е ма не на об щи ад ми нис тра тив ни ак то ве 

при осъ щес твя ва не на ре гу ла тор ни те фун кции на Ко ми си я та
се пуб ли ку ват в спе ци а лен ин фор ма ци о нен бю ле тин, из да ван от Ко ми си-
я та вед нъж на шест ме се ца.
 Те зи ре ше ния се пуб ли ку ват и на ин тер нет стра ни ца та на Ко ми си-
я та на ад рес: http://www.dker.bg/resolutions_09.htm.   

 1.4. пуб лич ност на след ва на та по ли ти ка 

 Ко ми си я та пуб ли ку ва в ин фор ма ци он ния си бю ле тин и:
l  ос нов ни те на со ки на сво я та ра бо та;
l  пра ви ла та за про фе си о нал на ети ка на ДКЕВр и на слу жи те ли-

те от ней на та ад ми нис тра ция;
l  го диш ния от чет на Ко миси я та;
l  след ва на та по ли ти ка и съз да де на та прак ти ка по при ла га не 

на ней ни те ак то ве.
 Та зи ин фор ма ция се пуб ли ку ва и на стра ни ца та на Ко ми си я та в 
ин тер нет. 

 1.5. пуб лич ност на ре гис три те

 Ко ми си я та след ва да под дър жа пуб лич ни ре гис три за:
l  из да ва ни те ли цен зии, в които се впис ват всич ки ли цен зи ан-

ти, из да де ни те лицен зии и дру ги об сто я тел ства http://www.
dker.bg/licenses.htm;

l  из да ва ни те сер ти фи ка ти за про из ход, в ко и то се впис ват ти-
ту лярят и про из вод стве на та мощ ност, ко личес тва та елек три-
чес ка енер гия, за ко и то е из да ден сер ти фи ка тът, и пе ри о дът 
на про из вод ство; 
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l  из да ва ни те от нея раз ре ше ния по то зи за кон http://www.dker.
bg/permissions.htm;

l  ек спер ти те, ко и то мо гат да из вършват про вер ки по За ко на за 
ре гу ли ра не на во дос наб ди тел ни те и ка на ли за ци он ни те ус лу-
ги. Дос тъ път до ин фор ма ция и до до ку мен ти, съ дър жа щи се 
в елек трон на та ба за дан ни към ре гис тъ ра, се оси гу ря ва чрез 
ав то ма ти зи ра на ин фор ма ци он на сис те ма на оп ре де ле но от 
пред седа те ля на Ко ми си я та мяс то в сгра да та на Ко ми си я та. 
Иска ни я та за из да ва не на из вле че ния от ре гис тъ ра и на пре-
пи си от ак то ве и до ку мен ти се от пра вят до пред се да те ля на 
Ко ми си я та. 

 1.6. пуб лич на на ци о нал на ин фор ма ци он на сис те ма за виК ус-
лу ги те 

 ДКЕВр съз да ва наци о нал на ин фор ма ци он на сис те ма за ВиК ус лу-
ги те, ко я то след ва да оси гу ря ва:

l  пуб ли чен дос тъп на пот ре би те ли те до ин фор ма ция за раз ви-
ти е то и ре гу ли ра не то на ВиК ус лу ги те в стра на та, как то и ин-
фор ма ция за ут вър де ни те и пред ла га ни те це ни на ус лу ги те 
от ВиК опе рато ри те, за по ка за те ли те за на ма ля ва не на за гу-
би те и дру ги те ос нов ни по ка за те ли, одоб ре ни с биз нес пла-
но ве те на ВиК опе ра то ри те;

l  ин фор ма ция за дър жав ни те ор га ни, об щи ни те и ВиК опе ра-
то ри те във връз ка с из пъл не ни е то на За ко на за ре гу ли ра не 
на во дос наб ди тел ните и ка на ли за ци он ни те ус лу ги и с раз ви-
тието на ВиК сек то ра. 

 1.7. Дос тъп до об щес тве на ин формация

 Про це ду ра та за дос тъп до об щес тве на ин формация за дей нос тта 
на ДКЕВр е пуб ли ку ва на на елек трон на та стра ни ца на Ко ми си я та на ад рес: 
http://www.dker.bg/public_info.htm.  Там мо же да на ме ри те и стан дар ти зи-
ра но за яв ле ние за дос тъп до об щес тве на ин фор ма ция до пред се да те ля 
на ДКЕВр. 
 Пред се да те лят на Ко ми си я та, ней ни те чле но ве и слу жи те ли те на 
ней на та ад ми нис тра ция са длъжни да не раз гла ся ват ин фор ма ци я та, съ-
дър жа ща се в спи сък на кон крет ни те фак ти, све де ния и пред ме ти, пред-
став ля ва щи слу жеб на тай на. То зи спи сък се ут вър жда ва, из ме ня и до пъл-
ва с ре ше ние на Ко ми си я та след съг ла су ва не с Дър жав на та ко ми сия по 
си гур нос тта на инфор ма ци я та. Спи съ кът мо же да включ ва ин фор ма ция, 
обя ве на за тър гов ска тай на от за я ви те ли те и ли цен зи ан ти те, но са мо ако 
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ней но то раз гла ся ва не би до ве ло до не ло ял на кон ку рен ция меж ду тър-
гов ци или до зас тра ша ва не на тър гов ски ин те рес на тре ти ли ца. Та зи 
катего рия ин фор ма ция мо же да се включ ва в спи съ ка, но след съг ла су ва-
не с Ко ми си я та за за щи та на кон ку рен ци я та. 

 2. как се оси гу ряват пла но вос тта и при о ритет нос тта в дей
нос тта на Дкевр?

 ДКЕВр при е ма с ре ше ние ос нов ни на со ки за ра бо та та си през 
след ва ща та ка лендарна го ди на, чи е то из пъл не ние се от чи та в го диш ния 
от чет на Ко ми си я та. 
 Стра те ги чес ки те це ли на ДКЕВр за 2009 г. със съ от вет ни те дей нос-
ти, сро ко ве, очак ва ни ре зул та ти и ин ди ка то ри за из пъл не ние са пуб ли ку-
ва ни на ин тер нет стра ни ца та на Ко ми си я та на ад рес:  http://www.dker.bg/
laws/Celi.pdf. 
 отче тът за из пъл не ни е то на це ли те за 2008 г.  е пуб ли ку ван на ин-
тер нет стра ни ца та на Ко ми си я та на ад рес: http://www.dker.bg/laws/Otchet.
pdf. 

 3. как се оси гу ря ват спаз ва не то на про фе си о нал на та ети ка 
и из бяг ва не то на кон фликт на ин те ре си в дей нос тта на ко ми си я та?  

 За ко нът за енер ге ти ка та заб ра ня ва на чле но ве те на ДКЕВр:

l  да бъ дат ед но лич ни тър гов ци, ак ци о не ри, съ руж ни ци, уп-
ра ви тели, про ку рис ти или чле но ве на уп ра ви тел ни или кон-
трол ни ор га ни, как то и лик ви да то ри и кон сул тан ти на тър-
гов ски дру жес тва, ко и то из вър шват дей ност, под ле жа ща на 
ли цен зи ра не по За ко на за енер ге ти ка та или на ре гу ли ра не по 
За ко на за ре гу ли ра не на во дос наб ди телни те и ка на ли за ци он-
ни те ус лу ги;

l  да за е мат дру га пла те на длъж ност, ос вен ко га то уп раж ня ват 
на уч на или пре по да ва тел ска дей ност.

 на ру ше ни я та на ко я то и да е от те зи заб ра ни е ос но ва ние за пред-
сроч но ос во бож да ва не на член на Ко ми си я та. 
 В из пъл не ние на За ко на за енер ге ти ка та ДКЕВр е при е ла с ре ше-
ние Пра ви ла за про фе си о нал на ети ка. 
 Съг лас но пра ви ла та чле но ве те на ДКЕВр са длъж ни да осъ щес твя-
ват дей нос тта си, ка то спаз ват след ни те етич ни прин ци пи:
поч те ност;
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l  проз рач ност;
l  без прис трас тност;
l  от чет ност;
l  служ ба на общес тве ния ин те рес.

 
 Чле но ве те на Ко ми си я та са длъж ни да дек ла ри рат иму щес тво то 
си съг лас но За ко на за пуб лич ност на иму щес тво то на ли ца, за е ма щи вис-
ши дър жав ни длъж нос ти; те дек ла ри рат и дру ги об сто я тел ства, оп ре дел-
ни със за по вед на ми нис тър-пред се да те ля.
 Все ки член на Ко ми си я та е длъ жен да из бяг ва, а ко га то то ва не е 
въз мож но, да дек ла ри ра пис ме но кон флик ти те си на ин те ре си при учас-
ти е то си в про це са на взема не на кон крет ни ре ше ния; при дек ла ри ра не то 
на кон фликт на ин те ре си съ от вет ни ят член на Ко ми си я та е длъ жен да от-
чи та и ин те ре си те на сво и те близ ки и род ни ни.
 При лич ни те и слу жеб ни те си пъ ту ва ния в стра на та или в чуж би на 
чле но ве те не мо гат да пол зват днев ни или път ни па ри, без плат на или ев-
ти на хра на или но щув ки, пре дос та ве ни от чуж ди граж да ни или от чуж ди 
юри ди чес ки ли ца – тър гов ци. огра ни че ни е то не се при ла га за офи ци ал ни 
ме роп ри я тия или ко га то то ва е пред ви де но по про то кол. 
 Чле но ве те на Ко ми си я та не мо гат да ис кат или да при е мат по да-
ръ ци или ус лу ги, ко и то мо гат да по ро дят ос но ва тел но съм не ние в об щес-
твото, че во дят до пос та вя не в за ви си мост или са от пла та за из вър ше на 
или бъ де ща ус лу га. Те мо гат да по лу ча ват по да ръ ци от свои близ ки и род-
ни ни по оби чай ни по во ди. По да ръ ци, по лу че ни от дру ги ли ца, не мо гат да 
са на стой ност по ве че от 200 лв. го диш но. Всички по да ръ ци, по лу че ни в 
слу жеб но то им ка чес тво на чле но ве на Ко ми си я та, са соб стве ност на Ко-
ми си я та. Те се опис ват в ре гис тър, съх ра ня ван от глав ния сек ре тар на Ко-
ми си я та. 
 Чле но ве те на Ко ми си я та мо гат да из вър шват ин вес ти ции в дру-
жес тва, които раз ви ват дейност из вън об лас ти те, свър за ни със за е ма ни те 
в кръ га на слу жеб ни те им за дъл же ния ре ше ния, ка то не тряб ва да се въз-
пол зват от ин фор ма ци я та, при до би та при из пъл не ние на слу жеб ни те им 
за дъл же ния. 
 Чле но ве те на Ко ми си я та след ва да не из па дат във фи нан со во или 
дру го за дъл же ние към ли ца или ор га ни за ции, ко е то би мог ло да им пов-
ли яе при из пъл не ние на слу жеб ни те им за дъл же ния или да пре диз ви ка 
съм не ние в тях на та без прис трас тност. 
 С Пра ви ла та за про фе си о нал на ети ка на чле но ве те на ДКЕВр и на 
слу жи те ли те от ней на та адми нис тра ция и про ти во дей ствие на ко руп ци я-
та мо же да се за поз на е те на ин тер нет стра ни ца та на Ко ми си я та на ад рес: 
http://www.dker.bg/laws/pravilnik2.pdf.
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 Чле но ве те на ДКЕВр са от кръ га на ли ца та, за е ма щи пуб лич ни 
длъж нос ти, за ко и то се при ла гат пра ви ла та за пре дот вра тя ва не и раз кри-
ва не на кон фликт на ин те ре си, съ дър жа щи се в За ко на за пре дот вра тя ва-
не и раз кри ва не на кон фликт на ин те ре си. 

 4. как се оси гу ря ва от чет нос тта в дей нос тта на ко ми си я та? 

 Ко ми си я та при е ма го ди шен от чет за дей нос тта си до 31 яну а ри, 
кой то съ дър жа:

l  ин фор ма ция за дей нос тта на Ко ми си я та;
l  ана лиз на със то я ни е то на енер гий ния па зар и на ВиК сек то ра 

за от чет ния пе ри од и пер спек ти ви те за тях но то раз ви тие;
l  из пъл не ние на бюд же та на Ко ми си я та.

 Го диш ни ят бюд жет се пуб ли ку ва в ин фор ма ци он ния бю ле тин на 
Ко ми си я та и на ней на та ин тер нет стра ни ца: www.dker.bg. 
 Ко ми си я та из гот вя еже го ден док лад за из вър ше на та от нея дей-
ност във връз ка с ре гу ли ра не то на во дос наб ди тел ните и ка на ли за ци он ни-
те ус лу ги, как то и за със то я ни е то на ВиК сек то ра. Док ла дът се пуб ли ку ва 
на стра ни ца та на Ко ми си я та в ин тер нет, за ко е то се съ об ща ва най-мал ко в 
един цен тра лен все кид нев ник в 7-дне вен срок от пуб ли ку ва не то. 
 Док ла дът съ дър жа срав ни те лен анализ на дей нос ти те на ВиК опе-
ра то ри те по ос нов ни те па ра мет ри на биз нес пла но ве те, це ни те на ВиК ус-
лу ги те, оп ре де ле ни те от Ко ми си я та по ка за те ли и тях но то из пъл не ние. 

 5. как за ин те ре со ва ни те стра ни мо гат да учас тват в ра бо
та та на Дкевр?

 За ин те ре со ва ни те страни мо гат да учас тват в за се да ни я та на 
ДКЕВр при ус ло ви я та, опи са ни в час тта  Пуб лич ност на за се да ни я та.
 Ко ми си я та е длъж на да про веж да про це ду ра за об щес тве но об-
съж да не със за ин те ре со ва ни те ли ца при из гот вя не то на об щи ад ми нис-
тра тив ни ак то ве, пред ви де ни в За ко на за енер ге ти ка та и в За ко на за ре-
гу ли ра не на во дос наб ди тел ни те и ка на ли за ци он ни те ус лу ги, как то и по 
дру ги въп ро си от об щес тве на зна чи мост за раз ви тие на енер гий ния сек-
тор и на ВиК сек то ра. 
 Про ек ти те на ре ше ния на Ко ми си я та, с ко и то се ут вър жда ват 
цени, за дъл жи тел но се под ла гат на про це ду ра за об щес тве но об съж да не. 
В об щес тве но то об съж да не мо гат да учас тват за ин те ре со ва ни те стра ни и 
пред ста ви те ли те на ме ди и те. 
 Ко ми си я та об съж да със за ин те ре со ва ни те ли ца ос нов ни те прин-
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ци пи, за ло же ни в про ек та за ре шение, и оп ре де ля срок за пред ста вя не на 
ста но ви ще по  не го не по-кра тък от 14 дни. За вся ко об щес тве но об съж да-
не се със та вя про то кол и се во ди маг не то фо нен за пис. 
 Ко ми си я та раз глеж да всич ки пос тъ пи ли ста но ви ща от за ин те ре-
со ва ни те ли ца и мо ти ви ра сво е то стано ви ще, ка то пуб ли ку ва мо ти ви те си 
на стра ни ца та си в ин тер нет. 
 Про це ду ра та, по ко я то се про веж дат об щес тве ни об съж да ния, е 
рег ла мен ти ра на в раз дел 4 на устрой стве ния пра вил ник  на Дър жав на та 
ко ми сия за енер гий но и вод но ре гу ли ра не и на ней на та ад ми нис трация, с 
кой то мо же да се за поз на е те на ин тер нет стра ни ца та на Ко ми си я та на ад-
рес:  http://www.dker.bg/laws_ordinances.htm. 
 Дру га фор ма на учас тие в ра бо та та на ДКЕВр е включ ва не то в кон-
сул та тив ни те съ вети и ра бот ни гру пи, под по ма га щи дей нос тта на Ко ми си-
я та. 
 Към ДКЕВр фун кци о ни рат след ни те кон сул та тив ни съ ве ти и ра-
бот ни гру пи: 

l  кон сул та ти вен съ вет по въп ро си те за проз рач нос тта на це-
но об ра зу ва не то в ре гу ли ра ни те от ДКЕВр сек то ри;

l  кон сул та тив на ра бот на група за ра бо та с жал би на пот ре би-
те ли те;

l  кон сул та тив на ра бот на гру па по ли бе ра ли за ция на елек тро е-
нер гий ния па зар;

l  кон сул та тив на ра бот на гру па по проб ле ми те на елек тро е-
нер гий ния сек тор.
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раз глеж Да не и ре ша ва не на жал би на 
пот ре би те ли те от Ко ми си я та

 ДКЕВр разглеж да жал би на пот ре би те ли сре щу енер гий ни пред-
при я тия (ли цен зи ан ти) или пред при я тия за ВиК ус лу ги (ВиК опе ра то ри), 
свър за ни с:

l  пра во то на пот ре би те ля да бъ де при съ е ди нен, за да се снаб-
ди с елек три чес ка енер гия, топ лин на енер гия, при ро ден газ 
или за да по лу ча ва и пол зва ВиК ус лу ги;

l  пра во то на енер гий но то или ВиК пред при я тие да пре къс не 
при съ е ди ня ва не то и дос тав ка та на пот ре би те ля с елек три-
чес ка енер гия, топ лин на енер гия, при ро ден газ или да прек-
ра ти дос та вя не то на пи тей на во да и/или от веж да не то или 
пре чиства не то на от па дъч ни во ди;

l  усло ви я та за снаб дя ва не и нор ми те за ка чес тво, пред ла га ни 
от ли цен зи ан та или опе ра то ра на пот ре би те ли те.

 Пот ре би те ли те след ва да зна ят, че Пра ви ла та за ра бо та с пот ре-
би те ли те, ре ше ни я та на ДКЕВр за оп ре де ля не на по ка за те ли те за ка чес-
тво и Прог ра ма та за пос ти га не и га ран ти ра не на це ле ви те стой нос ти на 
по ка за те ли те за ка чес тво, как то и ут вър де ни те об щи ус ло вия (ако та ки ва 
се изис кват) са не раз дел на част от ли цен зи я та, ко я то е по лу чи ло съ от вет-
но то пред при я тие, за да осъ щес твя ва своята дей ност. 
 Пра ви ла та за снаб дя ва не и нор ми те за ка чес тво на пре дос та вя-
на та енер гия и/или ус лу ги, ут вър де ни от ДКЕВр, са част от спе ци ал ни те 
ус ло вия по ли цен зи я та. В то зи сми съл тях но то на ру ша ва не от стра на на 
ли цен зи ан та пред став ля ва на ру ше ние на са ма та ли цен зия. 
 Спо ред За ко на за енер ге ти ка та, ко га то ли цен зи ан тът не из пъл ня-
ва или на ру ша ва за дъл же ни я та си по из да де на та ли цен зия и/или ко га то 
ли цен зи ан тът не из пъл ни в ука за ния срок или на ру ша ва пред пи са ния на 
кон трол ни те ор га ни на Ко ми си я та или  на ло же ни прину ди тел ни ад ми нис-
тра тив ни мер ки от нея, ДКЕВр е длъж на, след ка то от пра ви пис ме но пре-
дуп реж де ние, да от не ме пре дос та ве на та ли цен зия. 

 1. от как во найчес то се жал ват пот ре би те ли те? 

 най-чес то сре ща ни те проб ле ми в жал би те на пот ре би те ли те са:
l  Сек тор Елек троенер ге ти ка: 

3  греш ки при из гот вя не то на три ме сеч ни те из рав ни тел ни 
смет ки;
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3  не по лу ча ва не на из вес тия за смет ки те/фак ту рите;
3  не рег ла мен ти ра ни пре къс ва ния на елек три чес ка та енер-

гия;
3  дос тав ка на елек три чес ка енер гия, не от го ва ря ща на по-

ка за те ли те за ка чес тво, причи ня ва ща ма те ри ал ни ще ти на 
пот ре би те ли те;

3  неп ра во мер но пре къс ва не на при съ е ди ня ва не то към 
елек три чес ка та мре жа;

3  не из ку пу ва не или за ба ве но из ку пу ва не на енер гий ни съ-
о ръ же ния, из гра де ни от ин вес ти то ри;

3  от каз на елек трод ру жес тва та да под пис ват до го во ри с 
потре би те ли те.

l  Сек тор Топ ло е нер ге ти ка:
3  греш ки в от чи та не то на сред ства та за тър гов ски из мер ва-

ния;
3  греш ки при из гот вя не на смет ки те;
3  греш ки в го диш ни те из рав ни тел ни смет ки;
3  нис ко ка чес тво на топ лос наб дя ва не то;
3  не рег ла мен ти ра ни пре къс ва ния на дос тав ка та на топлин-

на енер гия.
l  Сек тор Га зос наб дя ва не:

3  грешки при от чи та не на раз хо до ме ри те.
l  Сек тор ВиК:

3  греш ки при от чи та не и раз пре де ля не на “об ща та во да”;
3  не рег ла мен ти ра ни пре къс ва ния на дос тав ки те на во да;
3  неп ри съ е ди ня ва не на пот ре би те ли те към ВиК мре жа та.

 Пот ре би те лите след ва да зна ят, че жал би те сре щу фир ми те, из-
вър шва щи дя ло во то раз пре де ле ние на топ лин на та енер гия меж ду пот ре-
би те ли те в сгра да в ре жим на етаж на соб стве ност, се по да ват не до ДКЕВр, 
а до ми нис тер ството на ико но ми ка та и енер ге ти ка та, тъй ка то то съглас-
но За ко на за енер ге ти ка та осъ щес твя ва кон трол на тях на та дей ност. 
 Иска ни я та за це ле ви по мо щи за отоп ле ние след ва да се по да ват 
не до ДКЕВр, а до съ от вет ни те ди рек ции  “Со ци ал но под по ма га не” по мес-
то жи ве е не. 
 на все ки шест ме се ца ад ми нис тра ци я та на ДКЕВр (отдел “Жал би 
и ра бо та с пот ре би те ли те”) под гот вя от чет за ра бо та та по пос тъ пи ли те в 
ДКЕВр жал би, сиг на ли и ис ка ния на пот ре би те ли те за съ от вет ния пе ри од, 
кой то се пре дос та вя на чле но ве те на ДКЕВр и се пуб ли ку ва на ин тер нет 
стра ни ца та на Ко ми си я та. 
 Ко га то инфор ма ци я та в пос тъ пи ли те жал би и сиг на ли очер та ва 
зна чим об щес твен проб лем и/или по раж да не об хо ди мост от из ме не ние 
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на за ко но да тел ство то, ди рек то рът на ди рек ция “Ико но ми чес ки ана ли зи 
и ра бо та с пот ре би те ли те”, ди рек то ри те на ди рек ция “Прав на” и съ от вет-
на та спе ци а ли зи ра на ди рек ция от ад ми нис тра ци я та на ДКЕВр из гот вят и 
вна сят док лад до пред се да те ля на ДКЕВр с опи са ние на проб ле ма и пред-
ло же ния за дей ствие на Ко ми си я та. 

 2. как ва е про це ду ра та за раз глеж да не и ре ша ва не на жал
би? 

 Про це ду ра та за по да ва не и раз глеж да не на жал би е рег ла мен ти-
ра на в чл. 22 на За ко на за ен рге ти ка та (http://www.dker.bg/laws_ordinances.
htm), в на ред ба та за ли цен зи ра не на дей нос ти те в енер ге ти ка та (http://
www.dker.bg/laws_ordinances.htm) и във Вът реш ни те пра ви ла на Дър жав-
на та ко ми сия за енер гий но и вод но ре гу ли ра не за ра бо та по жал би и ис-
ка ния за доб ро вол но уреж да не на спо ро ве по За ко на за енер ге ти ка та 
(http://www.dker.bg/rules.htm). 
 Жал ба та се по да ва до ДКЕВр чрез съ от вет но то енер гий но или ВиК 
пред при я тие, т.е. след ка то ве че е би ла раз гле да на от съ от вет но то енер-
гий но или ВиК пред при я тие. Пред при я ти е то е длъж но да из пра ти в Ко ми-
си я та подаде на та жал ба, ста но ви ще то си по нея, как то и ця ла та пре пис ка 
по жал ба та, съб ра на в ре зул тат от раз глеж да не то й. 
 Ко га то жал ба та е из пра те на от пот ре би те ля ди рек тно в ДКЕВр, Ко-
ми си я та из пра ща пис мо до съ от вет но то пред при я тие, с ко е то изис ква от 
не го раз глежда не на жал ба та в оп ре де лен срок. Изис ква се ин фор ма ция 
за пред при е ти те дей ствия по жал ба та. В слу чай че съ от вет но то пред при-
я тие не удов лет во ри жал ба та, ДКЕВр изис ква ця ла та пре пис ка, за да се 
про из не се по  нея.
 Изгот вя не то на жал ба изис ква доб ро поз на ване от стра на на пот-
ре би те ля на не го ви те пра ва и за дъл же ния. Ето за що е не об хо ди мо той 
да е пред ва ри тел но за поз нат с об щи те ус ло вия за про даж ба на енер гия 
за би то ви нуж ди или за пре дос та вя не на ВиК ус лу ги. общи те ус ло вия съ-
дър жат и важ ни те сро ко ве, в ко и то пот ре би те лят мо же да за щи ти пра ва та 
си - нап ри мер ако вслед ствие не ка чес тве но снаб дя ва не с елек три чес ка 
енер гия пот ре би те лят е пре тър пял ма те ри ал ни ще ти (в ре зул тат на то ков 
удар или пре нап ре же ние), то след ва не за бав но – до три дни, пис ме но да 
пре дя ви пре тенци и те си към елек тро раз пре де ли тел но то дру жес тво. 
 общи те ус ло вия са пуб ли ку ва ни на ин тер нет стра ни ца та на съ от-
вет но то пред при я тие и мо гат да бъ дат на ме ре ни в не го ви те цен тро ве за 
ра бо та с кли ен ти.   
 Пос тъ пи ли те в ДКЕВр жал би и сиг на ли се за веж дат в де ловод ство-
то на Ко ми си я та. Жал би те и сиг на ли те, чи е то раз глеж да не не е в пра во-
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мо щи я та на ДКЕВр, се преп ра щат в 7-дне вен срок по ком пе тен тност на 
съ от вет но то ве дом ство, ка то при не об хо ди мост ед нов ре мен но с то ва се 
уве до мя ва и жал бо по да те лят за пред при е ти те действия. 
 За жал би те и сиг на ли те се из вър шва фор мал на про вер ка да ли са 
по да де ни чрез съ от вет но то енер гий но пред при я тие или ВиК опе ра тор и 
да ли от го ва рят на изис ква ни я та за офор мя не на жал ба, ко и то ще бъ дат 
раз гле да ни по-до лу. 
 Про це ду ра та за раз глеж да не на жалба та за поч ва с ре зо лю ция на 
пред се да те ля на ДКЕВр и наз на ча ва не на ра бот на гру па за раз глеж да не на 
жал ба та от слу жи те ли на Ко ми си я та. 
 ра бот на та гру па съ би ра, обоб ща ва и ана ли зи ра всич ки неб хо ди-
ми до ка за тел ства за изяс ня ва не на об сто я тел ства та по жал ба та. Тя мо же 
да по ка ни стра ни те на сре ща в се да ли ще то на Ко ми си я та за до пъл ни тел-
но изяс ня ва не на об сто я тел ства та. За сре ща та се во ди про то кол, кой то се 
под пис ва от при със тва щи те. ако е не об хо ди мо, слу жи те ли те на Ко ми си-
я та мо гат да из вър шат и про вер ка на мяс то, ко е то ста ва със за по вед на 
пред се да те ля на ДКЕВр. 
 За ре зул та ти те от про вер ка та длъж нос тни те ли ца със та вят и под-
пис ват кон ста ти вен про то кол. 
 При кон ста ти ра не на на ру ше ние слу жи тел от ра бот на та гру па 
със та вя акт за кон ста ти ра не на ад ми нис тра тив но на ру ше ние по За ко на за 
ад ми нис тра тив ни те на ру ше ния и на ка за ния. 
 След ва из ра бот ва не то на док лад за ре зул та ти те от про вер ка та, 
кой то за ед но със съб ра ни те до ка за тел ства и про то ко ли се пре да ва от ра-
бот на та гру па на пред се да те ля на ДКЕВр. 
 Пред се да те лят с ре зо лю ция опре де ля вна ся не то на пре пис ка та за 
раз глеж да не в зак ри то за се да ние на Ко ми си я та. 
 Ко ми си я та се про из на ся с ре ше ние по жал ба та в срок от 30 ка лен-
дар ни дни от по да ва не то й. Сро кът за поч ва да те че от мо мен та, в кой то 
жал ба та е на пъл но ком плектува на и са от стране ни всич ки не ред нос ти по 
нея. При раз глеж да не на жал би с прав на и фак ти чес ка слож ност сро ко ве-
те за про уч ва не на жал би те мо гат да бъ дат удъл жа ва ни с 10 ка лен дар ни 
дни. 
 Ко га то в ре зул тат на про вер ка та не се ус та но ви на ру ше ние на ус-
ло ви я та на ли цен зи я та или на За ко на за ре гу ли ра не на во дос наб ди тел ни-
те и ка на ли за ци он ни те ус лу ги, Ко ми си я та взе ма ре ше ние за прек ра тя ва-
не на пре пис ка та. 
 Ко га то в ре зул тат на про вер ка та се ус та но вят на ру ше ния, с ре ше-
ние Ко ми си я та мо же да на ло жи при ну ди тел ни ад ми нис тра тив ни мер ки 
по ре да на За ко на за енер ге ти ка та. 
 Ко га то в ре зул тат от про вер ка та се ус та но вят на ру ше ния на За ко-
на за ре гу ли ра не на во дос наб ди тел ни те и ка на ли за ци он ни те ус лу ги, ра-
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бот на та гру па с кон ста тив ния про то кол да ва за дъл жи тел ни пред пи са ния 
към про ве ря ва ни те ли ца или със та вя акт за ус та но вя ва не на ад ми нис тра-
тив но на ру ше ние. 
 Ко ми си я та уве до мя ва за ин те ре со ва ни те стра ни по жал ба та за ре-
ше ни е то си в 3-дне вен срок с пре по ръ ча но пис мо с об рат на раз пис ка или 
пос ред ством лич но връч ва не на ре ше ни е то сре щу под пис в сгра да та на 
Ко ми си я та.
 ре ше ни я та по жал би, ко и то съ дър жат чес то сре ща ни въп ро си или 
са с прав на и фак ти чес ка слож ност и от ра зя ват след ва на та по ли ти ка и 
съз да де на та прак ти ка на Ко ми си я та, мо гат да се пуб ли ку ват на стра ни ца-
та й в ин тер нет. 

 3. как ви са изис ква ни я та за офор мя не на жал ба?

 Жал бата тряб ва да от го ва ря на след ни те изис ква ния: 
l  да е на пи са на на бъл гар ски език;
l  да са по со че ни име то и ад ре сът на жал бо по да те ля и на енер-

гий но то пред при я тие, сре щу ко е то е оп лак ва не то; пре по ръ-
чи тел но е да се по сочат име то на або ната, або на тен/пар ти-
ден/кли ен тски но мер и те ле фон за връз ка с жал бо по да те ля;

l  да е по со че но в как во се със тои ис ка не то;
l  да са из ло же ни об сто я тел ства та по слу чая и да са пред ста ве-

ни до ка за тел ства, ако жал бо по да те лят раз по ла га с та ки ва;
l  да е под пи са на от жал бо пода те ля. 

 Слу жи те ли те на ДКЕВр са из гот ви ли об раз ци на фор му ля ри за по-
да ва не на жал би. Пот ре би те лят мо же да на пи ше жал ба и в сво бо ден тек ст 
при спаз ва не на гор ни те изис ква ния. 

 4. как да по да дем жал ба? 

 Жал ба до ДКЕВр, до енер гий но то или ВиК пред при я тие може да се 
по да де лич но или да се из пра ти по по ща та. Във вто рия слу чай е пре по ръ-
чи тел но то ва да ста не с пре по ръ ча но пис мо с об рат на раз пис ка. 
 При по да ва не то на жал ба след ва да се изис ка до ку мент за ней но-
то ре гис три ра не, съ дър жащ вхо дящ но мер и да та. 
 Спо ред дей ства щи те в мо мен та пра ви ла на ДКЕВр при ем но то вре-
ме за пот ре би те ли е все ки ра бо тен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 
16.00 ч. на ад рес бул. “Княз Дон ду ков” №8-10, стая №504, те ле фон за кон-
такт 02/980 15 51. 
 При е ма не то на пис ме на ко рес пон ден ция се из вър шва все ки ра-
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бо тен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. на ад рес бул. “Княз Дон-
ду ков” №8-10, етаж III, стая №303. 
 ни во то и стан дар ти те на об служ ва не, на ко и то мо гат да раз чи тат 
пот ре би те ли те във вза и мо от но ше ни я та си с ад ми нис тра ци я та на Комиси-
я та, се съ дър жат в Хар та на кли ен та, при е та с ре ше ние на ДКЕВр. С нея 
мо же да се за поз на е те на ад рес:  http://www.dker.bg/charter.htm. 
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