ДО
Г-ЖА СВЕТЛА ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД
от дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари” и
дирекция „Правна”
Относно: „Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас“ АД
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59/07.11.2014 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е
поискало да му бъде издадена лицензия за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия”.
Със Заповед № З-E-297/24.11.2014 г. на Председателя на ДКЕВР е създадена работна
група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията
към него за установяване на основателността на исканията.
Към заявлението с вх. № Е-ЗЛР-Л-59/07.11.2014 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е
представило и проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански
нужди от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД“ (Общи условия), които след одобряването им от
ДКЕВР да станат приложение към лицензията съгласно чл. 49, ал. 2, т. 7 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Проектът на Общи условия е изготвен преди влизане в сила на Закона за изменение и
допълнение на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.), поради което с писмо с
вх. № Е-ЗЛР-Л-59/11.03.2015 г. дружеството представя коригирани Общи условия за
продажба на топлинна енергия за небитови нужди от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, в
които текстовете са съобразени терминологично с нормативните изменения в ЗЕ.
Проектът на общи условия е съобразен с чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката
(ЗЕ), съгласно който продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени
договори при общи условия, сключени между производител и пряко присъединени клиенти
на топлинна енергия за небитови нужди.
Извършеният подробен анализ на проекта на Общи условия показва, че заявителят го е
съобразил със съответните разпоредби от ЗЕ, Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за
топлоснабдяването и НЛДЕ, уреждащи продажбата на топлинна енергия за небитови нужди
от производител на пряко присъединени клиенти на топлинна енергия.
Предметът на Общите условия не попада в приложното поле на ЗЗП, тъй като съгласно
§ 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП „потребител” по смисъла на този закон е
всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени
за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което
като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или
професионална дейност, докато клиентите на производствената площадка на „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас“ АД извършват търговска и професионална дейност. Поради тази причина,
проектът на Общи условия не е изпращан на Комисия за защита на потребителите.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на
нейната администрация във вр. с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ предлагаме КЕВР да вземе
следните решения:
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1. Да приеме доклада на работната група.
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане
на подаденото заявление за издаване на лицензия, както и на Проекта на Общи
условия;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по
търговска регистрация „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД или други упълномощени от
тях представители на дружеството;
4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на комисията в Интернет.
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