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РЕГИСТЪР
на издадените лицензии за дейностите в енергетиката
№ Титуляр на лицензията
"МОНТАНАГАЗ" АД
гр. Монтана 3400
1
пл. “Алеко Константинов"
ет.2

Номер на лицензията Описание на дейността
№ Л-001-08/27.09.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Монтана

Срок на
Промени
лицензията
20 (двадесет)
години

“ПЛЕВЕНГАЗ" АД*
№ Л-002-08/27.09.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Левски

20 (двадесет)
години

№ Л-003-08/03.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
град Петрич

20 (двадесет)
години

№ Л-004-05/17.10.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Правец

10 (десет)
години

№ Л-005-02/17.10.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

10 (десет)
години

"СВИЛОЗА" АД
гр. Свищов 5250
5
Западна индустриална
зона

№ Л-006-03/17.10.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна
енергия

20 (двадесет)
години

"БЕДЕК" ЕАД
6 гр. Трявна 5350
ул. "Ангел Кънчев" 146

№ Л-007-02/17.10.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

10 (десет)
години

№ Л-008-03/17.10.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна
енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-009-05/17.10.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Габрово

20 (двадесет)
години

№ Л-010-05/17.10.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Пловдив

№ Л-011-03/17.10.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и
топлинна енергия

2 ПЛЕВЕНГАЗ" ЕАД
гр. Плевен 5800
пл. "Възраждане" 1
"КОЖУХГАЗ" АД
3 гр. Петрич 2850
ул. "Цар Борис ІІІ" 46
"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПРАВЕЦ"
ЕАД
4
гр. Правец 2161
ул. "Работническа" 9

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО"
ЕАД
7
гр. Габрово 5300
ул. "Индустриална" 6

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ
СЕВЕР" ЕАД*
8 "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ"
ЕАД
гр. Пловдив 4003
бул. "Васил Левски" 236

№ Л-012-02/17.10.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

Решение
№ И1-Л-002-08/
20.03.2002 г.
за изменение на
лицензия

Решение
№ Пр-Л-006-03/
27.05.2003 г.
за прекратяване
на лицензия

20 (двадесет)
години

Решение
№ И1-Л-010-05/
16.01.2002 г.
за изменение
на лицензия

20 (двадесет)
години

Решение
№ И1-Л-011-03/
16.01.2002 г.
за изменение
на лицензия

7 (седем)
години

Решение
№ И1-Л-012-02/
16.01.2002 г.
за изменение
на лицензия

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ
ЮГ” ЕАД*

№ Л-013-02/ 17.10.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

20 (двадесет)
години

Решение
№ Пр-Л-013-02/
16.01.2002 г.
за прекратяване на
лицензия
Решение
№ Пр-Л-014-05/
16.01.2002 г.
за прекратяване на
лицензия

9
гр. Пловдив 4003
бул. "Васил Левски" 236

№ Л-014-05/17.10.2000 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-015-08/30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Павликени

20 (двадесет)
години

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Горна Оряховица

20 (двадесет)
години

№ Л-017-08/30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Велико Търново

20 (двадесет)
години

"ХЕБРОСГАЗ" АД
12 гр. Пазарджик 4400
ул. "Княз Борис І" 3

№ Л-018-08/30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Пещера

20 (двадесет)
години

"ЯМБОЛГАЗ 92" АД
13 гр. Ямбол 8600
ул. "Търговска" 56

№ Л-019-08/30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
град Ямбол

20 (двадесет)
години

№ Л-020-08/30.10.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Божурище

20 (двадесет)
години

№ Л-021-05/15.11.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Велико
Търново

20 (двадесет)
години

№ Л-022-02/15.11.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-023-02/15.11.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-024-05/15.11.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Бургас

20 (двадесет)
години

№ Л-025-02/15.11.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

20 (двадесет)
години

№ Л- 026-05/15.11.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Враца

20 (двадесет)
години

№ Л-027-05/15.11.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Ямбол

10 (десет)
години

"ПАВГАЗ" АД
10 гр. Павликени 5200
ул. "Съединение" 4

"РАХОВЕЦГАЗ 96" АД
11 гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Цар Освободител" 11

"ОВЕРГАЗ ИНК." АД
14 гр. София 1407
ул. "Филип Кутев" 5

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ" ЕАД
гр. Велико Търново 5002
15
ул. "Никола
Габровски" 71А

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС"
ЕАД
16 гр. Бургас 8000
кв. Лозово, Северна промишлена
зона, ПК 642

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА"
ЕАД
17
гр. Враца 3000
ул. "Максим Горки" 9

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЯМБОЛ"
ЕАД
18
гр. Ямбол 8600
кв. Индустриален

№ Л-016-08/30.10.2000 г.

№ Л-028-02/15.11.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

10 (десет)
години

Решение
№ Л-115/
10.07.2002 г., т. 2,
за прекратяване на
лицензия

Решение
№ И1-Л-028-02/
19.06.2003 г.
за изменение на
лицензия

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" ЕАД
19 гр. Русе 7000
ул. "Боримечка" 43

№ Л-029-03/15.11.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и
топлинна енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-030-05/15.11.2000 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на територията на град
Русе

20 (двадесет)
години

№ Л-031-02/15.11.2000 г.
"ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ"
ЕАД*
“ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ”
20
АД
гр. София 1680
ул. "Ястребец" 23

Лицензия за производство на
топлинна енергия

20 (двадесет)
години
5 (пет)
години

№ Л-032-03/15.11.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна
енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-033-05/15.11.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град София

20 (двадесет)
години

№ Л-034-05/15.11.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Шумен

20 (двадесет)
години

№ Л-035-03/15.11.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна
енергия

20 (двадесет)
години

"СЕВЛИЕВОГАЗ - 2000" АД
22 гр. Севлиево 5400
ул. "Петко Р. Славейков" 1

№ Л-036-08/15.11.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Севлиево

"НОВА ПЛАМА" АД
23 гр. Плевен 5800
Индустриална зона

№ Л-037-03/15.11.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна
енергия

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН"
ЕАД
21
гр. Шумен 9700
ул. "Съединение" 62 А

№ Л-038-05/15.11.2000 г.
"МИКРОЕНЕРГИЯ" ООД
24 гр. Ботевград 2140
Индустриална зона - Юг

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВАРНА"
ЕАД
25
гр. Варна 9020
бул. "Януш Хуняди" 5

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Ботевград

Решение
№ И1-Л-029-03/
14.05.2003 г.
за изменение на
лицензия

20 (двадесет)
години

Решение
№ И1-Л-036-08/
06.11.2002 г. за
изменение на
лицензия

15 (петнадесет)
години

3 (три)
години

Решение
№ Прод-Л-038-05/
11.07.2003 г.
за продължаване
срока на лицензия
до 25 юли 2006 г.

3 (три)
години

Решение
№ Прод-Л-039-02/
11.07.2003 г.
за продължаване
срока на лицензия
до 25 юли 2006 г.

№ Л-039-02/15.11.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

№ Л-040-05/06.12.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Варна

20 (двадесет)
години

№ Л-041-02/06.12.2000 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

20 (двадесет)
години

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ –
СТАРА ЗАГОРА" ЕАД
26
гр. Стара Загора 6000
ул. "Отец Паисий" 89

№ Л-042-07/06.12.2000 г.

Лицензия за разпределение на
електрическа енергия на
територията на област Стара
Загора; Сливен; Ямбол; Бургас

30 (тридесет)
години

№ Л-043-03/06.12.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна
енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-044-05/06.12.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Казанлък

20 (двадесет)
години

№ Л-045-07/06.12.2000 г.

Лицензия за разпределение на
електрическа енергия на
територията на област Варна;
Добрич; Шумен; Търговище

30 (тридесет)
години

№ Л-046-07/06.12.2000 г.

Лицензия за разпределение на
електрическа енергия на
територията на област Велико
Търново; Габрово; Русе; Разград;
Силистра

30 (тридесет)
години

№ Л-047-03/06.12.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-048-08/06.12.2000 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
кметствата "Владислав
Варненчик", "Младост" и
"Аспарухово" в състава на
община Варна

№ Л-049-03/11.12.2000 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

30 (тридесет)
години

№ Л-050-05/11.12.2000 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Козлодуй

30 (тридесет)
години

№ Л-051-07/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
електрическа енергия на
територията на област Плевен;
Ловеч; Враца; Монтана; Видин

30 (тридесет)
години

№ Л-052-07/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
електрическа енергия на
територията на област Пловдив;
Пазарджик; Смолян; Кърджали;
Хасково

30 (тридесет)
години

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СОФИЯ ОБЛАСТ" ЕАД
35
гр. София 1309
бул. "Европа" 2

№ Л-053-07/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
електрическа енергия на
територията на Софийска област;
Благоевград; Перник; Кюстендил

30 (тридесет)
години

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОПОВО"
АД
36
гр. Попово 7800
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ст. 302

№ Л-054-08/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Попово

"ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК" ЕАД
27
гр. Казанлък 6100
ул. "Цар Освободител" 42

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРНА" ЕАД
28
гр. Варна 9000
ул. "Оборище" 13А
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕАД
29
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Съединение" 151

30

"ДЕВЕН" АД
гр. Девня 9160

"ПРИМАГАЗ" АД
гр. Варна 9023
31
ж.к. Владислав Варненчик,
бл. 222А

32

"АЕЦ - КОЗЛОДУЙ" ЕАД
гр. Козлодуй 3321

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД
33
гр. Плевен 5800
ул. "Дойран" 73
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОВДИВ" ЕАД
34
гр. Пловдив 4000
ул. "Хр. Г. Данов" 37

10 (десет)
години

10 (десет)
години

Решение
№ ПрИ-Л-048-08/
10.07.2002 г.
за прекратяване на
процедура по
изменение на
лицензия

№ Л-055-03/08.01.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна
енергия

15 (петнадесет)
години

№ Л-056-05/08.01.2001 г.

Лицензия за пренос
на топлинна енергия на
територията на град Перник

15 (петнадесет)
години

№ Л-057-08/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Лясковец

№ Л-058-03/08.01.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна
енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-059-05/08.01.2001 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на територията на град
Плевен

20 (двадесет)
години

№ Л-060-08/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Ловеч

10 (десет)
години

"ОВЕРГАЗ ИНК." АД
41 гр. София 1407
ул. "Филип Кутев" 5

№ Л-061-08/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
столичен общински район Банкя

10 (десет)
години

"ХЕБРОСГАЗ" АД
42 гр. Пазарджик 4400
ул. "Княз Борис І" 3

№ Л-062-08/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Пазарджик

10 (десет)
години

№ Л-063-08/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Първомай

10 (десет)
години

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - РАЗГРАД"
АД
44
гр. Разград 7200
ул. "Бели Лом" 37 А

№ Л-064-08/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Разград

10 (десет)
години

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - СТАРА
ЗАГОРА" ООД
гр. Стара Загора 6000
ул. "Генерал Гурко" 75

№ Л-065-08/08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Стара Загора

10 (десет)
години

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЛИЧНО" ЕАД
46
гр. София 1309
ул. "Цар Симеон" 330

№ Л-066-07/07.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на
електрическа енергия на
територията на София – град

30 (тридесет)
години

"КОМЕКЕС" АД
47 гр. Самоков 2000
ул. "Гр. Игнатиев" 2

№ Л-067-08/14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Самоков

10 (десет)
години

№ Л-068-03/14.02.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

10 (десет)
години

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК"
ЕАД
37
гр. Перник 2300
пл. "Св. Иван Рилски" 1

"РАХОВЕЦГАЗ 96" АД
38 гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Цар Освободител" 11

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН"
ЕАД
39
гр. Плевен 5800
ул. "София" 2

"ЛОВЕЧГАЗ 96" АД
гр. Ловеч 5500
40
ул. "Търговска" 55,
ет. 3, ПК 213

10 (десет)
години

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПЪРВОМАЙ" ООД*
43 "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
ПЪРВОМАЙ" АД
гр. Първомай 4270
ул. "Орфей" 14

45

48

ТЕЦ "МАРИЦА - 3" ЕАД
гр. Димитровград 6400

Решение
№ Л-114/
10.07.2003 г., т. 2,
за прекратяване на
лицензия

Решение
№ И1-Л-063-08/
16.01.2002 г.
за изменение на
лицензия

"ГАЗИНЖЕНЕРИНГ" ООД
49 гр. Долни Дъбник 5870
ул. "Стоян Заимов" 39

№ Л-069-08/14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Долни Дъбник

10 (десет)
години

"КАВАРНА ГАЗ" ООД
50 гр. Каварна 9650
ул. "България" 43

№ Л-070-08/14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Каварна

10 (десет)
години

№ Л-071-01/14.02.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия от ТЕЦ
"Марица-изток 3"

№ Л-072-04/14.02.2001 г.

Лицензия за пренос на
електрическа енергия

10 (десет)
години

Решение
№ Р-001/
06.02.2002 г., т.2,
за прекратяване на
лицензия под
условие

35 (тридесет
и пет) години
Решение
№ Пр-Л-07301/20.03.2002 г.
за прекратяване
на лицензия
в частта за
производство на
електрическа
енергия от
ВЕЦ “Рила” и
ВЕЦ “Пастра”

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"
51 ЕАД
гр. София 1000
ул. "Триадица" 8

№ Л-073-01/14.02.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия от ВЕЦ

35 (тридесет
и пет) години

Решение
№ Пр-Л-07301/12.12.2002 г.
за прекратяване на
лицензия
в частта за
производство на
електрическа
енергия от
каскади
“Санданска
Бистрица” и
“Копринка”
Решение
№ ПрІІІ-Л-07301/16.05.2003 г.
за прекратяване
на лицензия
в частта за
производство на
електрическа
енергия от
ВЕЦ “Жребчево”

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД
52 гр. София 1336
ж.к. Люлин,
ул. "Филиповско шосе" 66

№ Л-074-09/14.02.2001 г.

Лицензия за съхранение на
природен газ

35 /тридесет
и пет /години

№ Л-075-06/14.02.2001 г.

Лицензия за пренос на природен
газ

35 (тридесет
и пет) години

№ Л-076-08/14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ

10 (десет)
години

№ Л-077-10/14.02.2001 г.

Лицензия за транзитен пренос на
природен газ

№ Л-078-08/14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Мездра

10 (десет)
години

№ Л-079-08/14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Габрово

10 (десет)
години

№ Л-080-08/14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Добрич

10 (десет)
години

№ Л-081-08/14.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Търговище

20 (двадесет)
години

№ Л-082-02/21.02.2001 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-083-05/21.02.2001 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на територията на град
Разград

20 (двадесет)
години

№ Л-084-03/21.02.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-085-05/21.02.2001 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на територията на град
Сливен

20 (двадесет)
години

№ Л-086-01/21.02.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия

20 (двадесет)
години

№ Л-087-02/21.02.2001 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

5 (пет)
години

№ Л-088-05/21.02.2001 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на територията на град
Ловеч

5 (пет)
години

№ Л-089-02/21.02.2001 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

10 (десет)
години

№ Л-090-05/21.02.2001 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на териториятана град
Самоков

10 (десет)
години

35 (тридесет
и пет) години

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ВРАЦА"
АД*
53 "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ВРАЦА"
ЕАД
гр. Враца 3000
ул. "Никола Войводов" 26
"ЦЕНТРАЛГАЗ" АД
гр. Габрово 5300
54
ул. "Райчо Каролев" 4,
ет. 1, ПК 132
"ЧЕРНОМОРСКА
ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ"
АД
55
гр. Варна 9000
ул. "Цар Симеон І" 25,
ет. 7, ПК 619

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД"
ЕАД
56 гр. Разград 7200
ул. "Черна",
Индустриална зона

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН"
ЕАД
57
гр. Сливен 8800
бул. "Ст. Караджа" 17

ТЕЦ "ВАРНА" ЕАД
с. Езерово 9129
58
обл. Варненска,
общ. Белослав
"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЛОВЕЧ"
ЕАД
59
гр. Ловеч 5500
ж.к. Здравец

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - САМОКОВ"
ЕАД
60
гр. Самоков 2000
ул. "Цар Симеон" 56

ТЕЦ "МАРИЦА-ИЗТОК 2" ЕАД
с. Ковачево 6265
61
обл. Старозагорска,
общ. Раднево

№ Л-091-01/21.02.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия

20 (двадесет)
години

10 (десет)
години

Решение
№ Пр-Л-092-02/
17.03.2003 г.
за прекратяване на
лицензия

№ Л-093-05/21.02.2001 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на територията на село
Искрец

10 /десет/
години

Решение
№ Пр-Л-093-05/
17.03.2003 г.
за прекратяване на
лицензия

№ Л-094-01/21.02.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия

10 (десет)
години

№ Л-095-05/14.03.2001 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на територията на град
Гълъбово

10 (десет)
години

№ Л-096-03/14.03.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

10 (десет)
години

№ Л-097-03/14.03.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

10 (десет)
години

№ Л-098-03/14.03.2001 г.

Лицензия за производство на
15 (петнадесет)
електрическа и топлинна енергия
години

№ Л-099-05/14.03.2001 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия

15 (петнадесет)
години

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
ХАСКОВО" АД
67
гр. Хасково 6300
пл. "Свобода" 7, ет.4

№ Л-100-08/14.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Хасково

5 (пет)
години

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НОВИ
ПАЗАР" АД
68
гр. Нови пазар 9900
ул. "Васил Левски" 3

№ Л-101-08/14.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Нови Пазар

10 (десет)
години

№ Л-102-08/21.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Асеновград

10 (десет)
години

"ТТТ - СЛЪНЦЕ" АД
70 гр. София 1309
ул."Кукуш" 1

№ Л-103-02/21.03.2001 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

10 (десет)
години

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НОВА
ЗАГОРА" АД
71
гр. Нова Загора 8900
пл. “Свобода” 14

№ Л-104-08/21.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Нова Загора

10 (десет)
години

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ИСКРЕЦ"
ЕАД
62 с. Искрец 2290
обл. Софийска,
общ. Своге

ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" ЕАД
с. Големо село 2635
63
обл. Кюстендилска,
общ. Бобов дол

64

№ Л-092-02/21.02.2001 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

"БРИКЕЛ" ЕАД
гр. Гълъбово 6280

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД
65 гр. Горна Оряховица 5100
ул."Свети княз Борис І"

"КРЕМИКОВЦИ" АД
66 гр. София 1870
кв. Ботунец

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
АСЕНОВГРАД" АД*
69 "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
АСЕНОВГРАД" ЕАД
гр. Асеновград 4230
пл. "Тракия" 9

"ВЕЛБЪЖДГАЗ" АД
72 гр. Кюстендил 2500
пл. "Велбъжд" 1

№ Л-105-08/21.03.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Кюстендил

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"
73 АД
гр. Бургас 8000

№ Л-106-03/10.05.2001 г.

Лицензия за производство на
15 (петнадесет)
електрическа и топлинна енергия
години

№ Л-107-01/10.05.2001 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия от ВЕЦ
“Пирин” и “ВЕЦ “Спанчево”

20 (двадесет)
години

№ Л-108-07/10.05.2001 г.

Лицензия за разпределение на
електрическа енергия
на територията на к.к. “Златни
пясъци”

30 (тридесет)
години

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ РАЗГРАД"
АД
76
гр. Разград 7200
ул. "Бели Лом" 37А

№ Л-109-08/10.05.2001 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Исперих

10 (десет)
години

"БАЛКАНГАЗ 2000" АД
77 гр. Ботевград 2140
ул. "Акад. Ст. Романски" 2

№ Л-110-08/10.05.2001 г.

Лицензия за разределение на
природен газ на територията на
община Ботевград

10 (десет)
години

"ХЕРОС" ЕООД
78 гр. Габрово 5300
ул. "Л. Каравелов" 26

№ Л-111-02/06.06.2001 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

10 (десет)
години

"ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ
МАРИЦА ИЗТОК ІІІ" АД
79 (ENTERGY)
гр. София 1142
бул. "Фритьоф Нансен" 9

№ Л-001-01/06.02.2002 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия от
ТЕЦ " Марица-изток 3"

20 (двадесет)
години

“ХИМЕНЕРГО” ЕАД
80 гр. Враца 3000
ул. Шосе за гр. Мездра

№ Л-112-03/06.03.2002 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

“БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО ГРАНИТОИД” АД
81
гр. София 1000
ул. “Московска” 27, вх. Б, ет. 4

№ Л-113-01/20.03.2002 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия от ВЕЦ
“Рила” и ВЕЦ “Пастра”

“СОФИЯГАЗ” ЕАД
82 гр. Божурище 2227
бул. Европа 26 А

№ Л-114-08/10.07.2002 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
столичен общински район Банкя

10 (десет)
години

“СОФИЯГАЗ” ЕАД
83 гр. Божурище 2227
бул. Европа 26 А

№ Л-115-08/10.07.2002 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
град Божурище

20 (двадесет)
години

“ВИДАХИМ” АД
84 гр. Видин 3700
Южна промишлена зона

№ Л-116-03/27.11.2002 г.

“ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ” АД
гр. София 1715
85 ж.к. Младост 4,
ул. “Бизнес Парк София” 1,
сгр. 3, ет. 4

№ Л-117-01/12.12.2002 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия от ВЕЦ

“ТОПЛИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
86 ГАЗ ЕКОЛОГИЯ – 21” ООД
гр. Стамболийски 4210

№ Л-118-03/12.12.2002 г.

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

10 (десет)
години

"СИИФ МЕКАМИДИ - ЛИТЕКС"
ООД*
74 "СИИФ МЕКАМИДИ - ЛИТЕКС"
АД
гр. София 1000,
ул. "Солунска" 46, ет. 1, ап. 1
"ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - СЕРВИЗ"
АД*
75 “ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД
гр. Варна 9007
к.к. "Златни пясъци",
сграда "Дирекция"

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

10 (десет)
години
20 (двадесет)
години

10 (десет)
години

10 (десет)
години

20 (двадесет)
години

Решение
№ И1-Л-107-01/
27.06.2002 г.
за изменение на
лицензия

Лицензия,
издадена под
условие

бул. “Иван Вазов” 1

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЛОЗНИЦА”
ЕАД
87
гр. Лозница 7290
ул. “Й. Йовков” 3

№ Л-119-05/12.12.2002 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на територията на град
Стамболийски

10 (десет)
години

№ Л-120-05/15.01.2003 г.

Лицензия за пренос на топлинна
енергия на територията на град
Лозница

10 (десет)
години

№ Л-121-02/15.01.2003 г.

Лицензия за производство на
топлинна енергия

10 (десет)
години

“СВИЛОЗА 2001” АД
88 гр. София 1421
ул. “Кръстю Сарафов” 51

№ Л-122-03/23.04.2003 г.

“ПЕТРОЛ” АД
89 гр. София 1407
бул. “Черни връх” 43

№ Л- 123-01/16.05.2003 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия от ВЕЦ
“Жребчево”

15 (петнадесет)
години

“СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК
ДЬО БУЛГАРИ” ЕООД
90
гр. София 1000
ул. “Узунджовска” 1

№ Л-124-01/16.05.2003 г.

Лицензия за производство на
електрическа енергия от ВЕЦ
“Пасарел” и ВЕЦ “Кокаляне”

20 (двадесет)
години

“ВАРНАГАЗ” АД
91 гр. Варна 9000
ул. “Ал. Дякович” 31

№ Л-125-08/17.07.2003 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Варна, с изключение на
районите “Владислав
Варненчик”, “Младост” и
“Аспарухово”

10 (десет)
години

ДОБРУДЖА ГАЗ” АД
92 гр. Генерал Тошево 9500
ул. “В. Априлов” 5

№ Л-126-08/17.07.2003 г.

Лицензия за разпределение на
природен газ на територията на
община Генерал Тошево

10 (десет)
години

* Преобразувано предприятие

Лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия

20 (двадесет)
години

РЕШЕНИЯ
за издаване на разрешения за дейностите в енергетиката
№

Титуляр
на разрешението

"ЕНЕРГИЙНА
КОМПАНИЯ
МАРИЦА ИЗТОК ІІІ” АД
1
(ENTERGY)
гр. София 1142
бул. "Фритьоф Нансен" 9
"ЕЙ И ЕС-3С
МАРИЦА-ИЗТОК 1" ЕООД
2 гр. София 1000
бул. “Витоша” 67, ет. 1, ап.
4
"ТОПЛИНА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ГАЗ
ЕКОЛОГИЯ - 21" ООД
3 ("ТЕГЕ - 21" ООД)
гр. Стамболийски 4210
бул. “Иван Вазов” 1

Номер
на решението

№ Р-001-02/
06.02.2002 г.

Описание на дейността

Срок на
разрешението

Разрешение за разширение
41 (четиридесет и
на ТЕЦ "Марица-изток 3" с
един) месеца
мощност 64,4 MW

№ Р-002/
28.06.2002 г.

Разрешение за изграждане
на нова ТЕЦ с брутна
45 (четиридесет и
мощност 670 MW (± 15
пет) месеца
MW) на площадката на
ТЕЦ "Марица-изток 1"

№ Р-003-05/
16.07.2002 г.

Разрешение за изграждане
на нов енергиен обект централа за комбинирано
производство на
електрическа и топлинна
енергия

2 (две) години

Промени

РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ
ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
ПРИ ПРОДАЖБА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
1. Цени при продажба на електрическа енергия от независими производители
Независими производители
№ на електрическа енергия

Цена за
Цена за
разполагаема
енергия,
мощност
лв./МВтч
лв./(МВт.ч)

1

“АЕЦ - Козлодуй” ЕАД

17.24

17.72

2

ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД

55.59

11.15

3

ТЕЦ “Марица - 3” ЕАД

41.69

19.12

4

“Топлофикация - Русе” ЕАД
(блок 4)

39.08

7.64

5

ТЕЦ “Варна” ЕАД

36.40

4.02

6

ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД

26.74

12.87

Решения на ДКЕР
№ Ц-013/30.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

№ Ц-013/30.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

№ Ц-017/24.09.2003 г.
(считано от 01.09.2003 г.)

№ Ц-013/30.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

№ Ц-013/30.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

№ Ц-013/30.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

2. Цени за изкупуване на електрическа енергия от централи с комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия
а. От топлофикационни дружества
Цена на
ел. енергия,
лв./МВтч

Решения на ДКЕР

1 “Топлофикация - София” АД

80

(считано от 01.07.2003 г.)

2 “Топлофикация - Пловдив” ЕАД

80

(считано от 01.07.2003 г.)

3 “Топлофикация - Плевен” ЕАД

80

(считано от 01.07.2003 г.)

4 “Топлофикация - Сливен” ЕАД

79

(считано от 01.07.2003 г.)

5 “Топлофикация - Шумен” ЕАД

80

(считано от 01.07.2003 г.)

6 “Топлофикация - Казанлък” ЕАД

120

(считано от 01.07.2003 г.)

7 “Топлофикация - Габрово” ЕАД

79

(считано от 01.07.2003 г.)

8 “Топлофикация - Перник” ЕАД

79

(считано от 01.07.2003 г.)

9 “Топлофикация - Правец” ЕАД

80

(считано от 01.07.2003 г.)

10 “Топлофикация - Русе” ЕАД

68

(считано от 01.07.2003 г.)

№

Дружества

№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.

11 “ТЕГЕ – 21” ООД

80

№ Ц-001/15.01.2003 г.
(считано от 01.01.2003 г.)

Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

б. От заводски централи
Цена на
ел. енергия,
лв./МВтч

Решения на ДКЕР

1 ТЕЦ към "БРИКЕЛ" ЕАД, гр. Гълъбово

66.40

(считано от 01.07.2003 г.)

2 "СВИЛОЗА 2001" АД
ТЕЦ към "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД,
3 гр. Горна Оряховица

53.01

(считано от 01.07.2003 г.)

60.75

(считано от 01.07.2003 г.)

4

58.72

(считано от 01.07.2003 г.)

71.88

(за периода 01.07. – 31.12.2003 г.)

№

Заводски централи

ТЕЦ на "ДЕВЕН" АД, гр. Девня

5 “ВИДАХИМ” АД, гр. Видин

№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-012/25.06.2003 г.
№ Ц-014/17.07.2003 г.

Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

3. Цена при продажба на електрическа енергия от производители, използващи
възобновяеми енергийни източници с мощност под 10 МВт
(Решение на ДКЕР № Ц-002/29.03.2002 г., считано от 01.04.2002 г.)
60.00 лв./МВтч
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

4. Цена на електрическа енергия, произведена от ВЕЦ
(Решение на ДКЕР № Ц-008/20.05.2003 г., считано от 01.05.2003 г.)
а) с горен изравнител, който позволява непрекъсната работа на централата с
номинална мощност повече от 2 часа в денонощието;
б) с горен изравнител, който позволява непрекъсната работа на централата с
номинална мощност повече от 2 часа в денонощието и с долен изравнител на тези ВЕЦ,
които работят по зададен от министъра на околната среда и водите месечен график за
ползване на водите на комплексните и значими язовири
80 лв./МВтч
Количеството произведена електрическа енергия през нощната тарифна зона,
надвишаващо съгласуваното количество с диспечера на енергийната система, не се заплаща.
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

5. Цена на електрическа енергия, произведена от вятърни електроцентрали с мощност
до 10 МВт
(Решение на ДКЕР № Ц-015/17.07.2003 г., считано от 01.08.2003 г.)
120 лв./МВтч
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНА ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ПО ПРЕНОСНАТА МРЕЖА
(Решение на ДКЕР № Ц-013/30.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)
11.80 лв./МВтч
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОТ ПРЕНОСНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Решение на ДКЕР № Ц-013/30.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)
№
1
2
3
4
5

Разпределителни предприятия

“Електроразпределение – Столично” ЕАД
“Електроразпределение - София област” ЕАД
“Електроразпределение - Пловдив” ЕАД
“Електроразпределение - Варна” ЕАД
“Електроразпределение - Стара Загора” ЕАД
“Електроразпределение - Горна Оряховица”
6
ЕАД
7 “Електроразпределение - Плевен” ЕАД
8 “ЕРП Златни пясъци” АД

Цена,
лв./МВтч
58.98
48.77
55.44
51.20
50.99
54.38
50.55
49.26

Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНА ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
МЕЖДУ ДВЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Решение на ДКЕР № Ц-013/30.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)
53.57 лв./МВтч
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

ЕДИННИ ЗА СТРАНАТА НАЧАЛНИ И КРАЙНИ ЧАСОВЕ
НА ТАРИФНИТЕ ЗОНИ В ДЕНОНОЩИЕТО
(Решение на ДКЕР № Ц-002/29.03.2002 г., считано от 01.04.2002 г.)
1. Начални и крайни часове на върховата зона за потребители,
извършващи стопанска и обществена дейност
Месец
Януари, февруари, март
Април, май, юни, юли, август, септември, октомври
Ноември, декември

Часове на денонощието
от 8 до 11 ч.
от 18 до 21 ч.
от 8 до 12 ч.
от 20 до 22 ч.
от 8 до 11 ч.
от 18 до 21 ч.

2. Начални и крайни часове на нощната зона за потребители,
извършващи стопанска и обществена дейност, и за населението
Месец
Януари, февруари, март
Април, май, юни, юли, август, септември, октомври
Ноември, декември

Часове на денонощието
от 22 до 6 ч.
от 23 до 7 ч.
от 22 до 6 ч.

ЦЕНИ НА АКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ИЗПОЛЗВАНА
ЗА СТОПАНСКА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ
И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ, ОТ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
(Решение на ДКЕР № Ц-002/29.03.2002 г., считано от 01.04.2002 г.)
Начин
на измерване
С три скали

С две скали
С една скала

Зони
в денонощието
върхова
дневна
нощна
дневна
нощна

ВН
0.122
0.076
0.046
0.098
0.046
0.093

Цена, лв./кВтч
ниво на напрежение
СрН
0.137
0.085
0.052
0.109
0.052
0.104

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

НН
0.163
0.101
0.062
0.130
0.062
0.124

ЦЕНИ НА АКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ИЗПОЛЗВАНА ЗА
СТОПАНСКА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ
ОРГАНИ, ОТ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ И
ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ, ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ПРЕНОСНАТА
МРЕЖА, С ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НАД 50 МЛН. КВТЧ И ИЗПРАВНИ
ПЛАТЦИ КЪМ НЕК ЕАД
(Решение на ДКЕР № Ц-040/01.10.2002 г., считано от 01.10.2002 г.)
Начин
на измерване
С три скали

С две скали

Зони
в денонощието

Цена,
лв./кВтч
ВН

върхова
дневна
нощна

0.122
0.068
0.038

дневна

0.092

нощна

0.038

С една скала

0.086

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНИ НА АКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НИСКО НИВО
НА НАПРЕЖЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНА ОТ ОБЩИНИТЕ ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ ОТ ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИИ –
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(Решение на ДКЕР № Ц-039/30.09.2002 г., считано от 01.10.2002 г.)
Начин
на измерване
С две скали

Зони
в денонощието

Цена,
лв./кВтч

дневна

0.122

нощна

0.060

С една скала
Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

0.118

ЦЕНИ НА АКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ,
ИЗПОЛЗВАНА ЗА БИТОВИ НУЖДИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО
(Решение на ДКЕР № Ц-009/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)
Начин
на
измерване

С две
скали

Зони
в
денонощието

Месечно
потребление

Цена,
лв./кВтч

Прилага се за
потребители

дневна

до 75 кВтч
над 75 кВтч

0.098
0.153

цялото
потребление

0.082

до 50 кВтч

0.053

над 50 кВтч

0.082

всички
всички
- присъединени към
топлопреносната мрежа;
- неприсъединени към
топлопреносната мрежа
за периода 1 април – 31
октомври
неприсъединени към
топлопреносната мрежа
за периода 1 ноември –
31 март
неприсъединени към
топлопреносната мрежа
за периода 1 ноември –
31 март
- присъединени към
топлопреносната мрежа;
- неприсъединени към
топлопреносната мрежа
за периода 1 април – 31
октомври
- присъединени към
топлопреносната мрежа;
- неприсъединени към
топлопреносната мрежа
за периода 1 април – 31
октомври
неприсъединени към
топлопреносната мрежа
за периода 1 ноември –
31 март
неприсъединени към
топлопреносната мрежа
за периода 1 ноември –
31 март

нощна

до 75 кВтч

С една
скала

0.098

над 75 кВтч

0.153

до 125 кВтч

0.098

над 125 кВтч

0.153

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ
1. Цени на топлинна енергия от топлофикационни дружества
(Решение на ДКЕР № Ц-012/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Цена на гореща вода
Цена на
цена
за
цена за мощност
Топлофикационни дружества
водна пара, енергия,
лв./МВтч лв./МВтч лв./м3/месец лв./кВт/месец
"Топлофикация - София" АД
58.87
35.27
0.0527
0.86
"Топлофикация - Пловдив" ЕАД
67.39
37.84
0.1059
1.61
"Топлофикация - Плевен" ЕАД
59.82
40.46
0.0680
1.08
"Топлофикация - Сливен" ЕАД
67.58
45.49
0.1287
2.11
"Топлофикация - Шумен" ЕАД
48.61
52.32
0.1359
1.96
"Топлофикация - Казанлък" ЕАД
66.06
72.35
0.1145
2.08
"Топлофикация - Габрово" ЕАД
78.24
45.70
0.1175
1.32
"Топлофикация - Перник" ЕАД
28.91
36.25
0.0711
1.48
"Топлофикация - Правец" ЕАД
37.82
0.1306
2.17
"Топлофикация - Русе" ЕАД
48.82
28.39
0.1030
1.71
"Топлофикация - Бургас" ЕАД
53.67
37.52
0.0743
1.88
"Топлофикация - Враца" ЕАД
40.41
0.0946
1.32
"Топлофикация - Ловеч" ЕАД
61.00
0.3559
8.23
"Топлофикация - ВТ" ЕАД
77.33
0.0774
2.03
"Топлофикация - Разград" ЕАД
50.26
39.73
0.0937
1.84
"Топлофикация - Варна" ЕАД
40.97
0.0823
2.06
“Топлофикация - Ямбол” ЕАД
75.94
40.12
0.0881
1.77
“Топлофикация - Лозница” ЕАД
58.59
0.1950
3.57
“ТЕГЕ – 21” ООД
75.19 лв./МВтч
(Решение № Ц- 018/24.09.2003 г.,
(еднокомпонентна цена)
считано от 01.10.2003 г.)

Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

2. Цени на топлинна енергия от заводски централи
(Решение на ДКЕР № Ц-012/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)

№

Заводски централи

ТЕЦ към "БРИКЕЛ" ЕАД,
1 гр. Гълъбово
2 "СВИЛОЗА 2001" АД
ТЕЦ към "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ"
3 АД, гр. Горна Оряховица
4 ТЕЦ на "ДЕВЕН" АД, гр. Девня
5 “АЕЦ – КОЗЛОДУЙ” ЕАД
"МИКРОЕНЕРГИЯ" ООД,
6 гр. Ботевград

Цена
на водна
пара,
лв./МВтч

Цена
на гореща
вода,
лв./МВтч
32.92

22.75

24.53

32.20
22.55
19.10
113.88

7 КЦ "ХЕРОС" ЕООД, гр. Габрово

79.88

Забележка. В цените не е включен данък върху добавената стойност.

3. Горна граница на двукомпонентната продажна цена на топлинната енергия за
битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии
от държавния бюджет
С Постановление № 141/05.07.2002 г. Министерският съвет приема горна граница на
двете компоненти цена за мощност и цена за енергия, в рамките на общата продажна цена на
топлинната енергия за битови нужди, доставена от топлопреносните предприятия, които
получават субсидии от държавния бюджет, в сила от 01.07.2003 г., в размер съответно на:
1. цена за мощност - 0.055 лв. за м3 за отопляем обем по проект, с включен ДДС;
2. цена за енергия – 41.19 лв. за МВтч, с включен ДДС.
Цената за енергия се заплаща по тарифи, определени в зависимост от потребеното
месечно количество топлинна енергия за отопление, както следва:
1. до 250 кВтч/месец – 34.05 лв. за МВтч, с включен ДДС;
2. над 250 кВтч/месец – 42.64 лв. за МВтч, с включен ДДС.

ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ
1. Цена за пренос на природен газ по газопреносната мрежа на преносното предприятие
(Решение на ДКЕР № Ц-010/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)
23,10 лв./1000 м³
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

2.Цена за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на преносното
предприятие
(Решение на ДКЕР № Ц-010/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)
7,72 лв./1000 м³
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

3. Цена за съхранение на природен газ
(Решение на ДКЕР № Ц-010/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.)
2,67 лв./1000 м³/месец
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

4. Пределна цена на природен газ при продажба от преносното предприятие на
потребители, присъединени към преносната мрежа
(Решение на ДКЕР № Ц-016/24.09.2003 г., считано от 01.10.2003 г.)
240,60 лв./1000 м³
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

5. Пределна цена на природен газ при продажба от преносното предприятие на
потребители, присъединени към газоразпределителната мрежа

(Решение на ДКЕР № Ц-016/24.09.2003 г., считано от 01.10.2003 г.)
248,32 лв./1000 м³
Забележка. В цената не е включен данък върху добавената стойност.

6. Цени за пренос по газоразпределителните мрежи и пределни цени при продажба
на природен газ от газоразпределителните дружества
(Решения на ДКЕР № Ц-010/25.06.2003 г., считано от 01.07.2003 г.,
и № Ц-016/24.09.2003 г., считано от 01.10.2003 г.)

№

Газоразпределителни дружества

1 "Черноморска технологична компания" АД,
гр. Добрич
2 "Черноморска технологична компания" АД,
гр. Търговище
3 "Комекес" АД, гр. Самоков

Пределни цени при
Цени за пренос на
продажба от
природен газ по
газоразпределителните газоразпределителното
дружество,
мрежи,
3
лв./1000 м3
лв./1000 м
П*

ОА и Т**

Б***

П*

ОА и Т**

Б***

58.46

184.35

198.27

299.06

424.95

438.87

73.71

178.56

215.62

314.31

419.16

456.22

41.68

140.64

246.54

282.28

381.24

487.14

4 "Хебросгаз" АД, гр. Пазарджик
3

до 10 000 м вкл.

212.33

452.93

102.88

343.48

от 10 001 до 100 000 м вкл.

64.20

304.80

от 100 001 до 1 000 000 м3 вкл.

37.82

146.59

278.42

387.19

34.89

100.55

275.49

341.15

3

3

над 1 000 000 м
5 "Хебросгаз" АД, гр. Пещера

260.49

3

до 10 000 м вкл.

501.09

250.61

491.21

от 10 001 до 100 000 м3 вкл.

76.70

188.66

317.30

429.26

3

73.03

169.80

313.63

410.40

над 100 000 м
6 "Ямболгаз 92" АД, гр. Ямбол

263.98

3

до 10 000 м вкл.

185.84

от 10 001 до 100 000 м3 вкл.

59.34

3

над 100 000 м

до 1 000 000 м вкл.

180.00

3

299.94
297.56

50.57

291.17
221.68

3

до 10 000 м вкл.

462.28

188.22
3

от 10 001 до 100 000 м вкл.

72.89

3

над 100 000 м

428.82

160.24

313.49

143.82

до 1 000 000 м3 вкл.
3

над 1 000 000 м
8 "Монтанагаз" АД, гр. Монтана
3

420.60
414.19

56.96

7 "Ловечгаз 96" АД, гр. Ловеч

400.84
384.42

66.30

306.90

63.11

303.71
239.88

до 10 000 м вкл.

148.72

от 10 001 до 100 000 м3 вкл.

99.05

3

63.16

над 100 000 м

426.44

173.59

3

над 1 000 000 м

504.58

480.48
389.32

157.74

339.65
303.76

398.34

до 1 000 000 м3 вкл.
3

над 1 000 000 м
9 "Газоснабдяване Нова Загора" АД
3

до 100 000 м вкл.
3

над 100 000 м

144.69

385.29

135.73

376.33

199.41

271.67

440.01

91.47

332.07

74.87

315.47

10 "Газоснабдяване Първомай" АД

221.79

3

до 10 000 м вкл.

462.39

181.17
3

421.77

от 10 001 до 100 000 м вкл.

53.64

177.05

294.24

417.65

3

46.99

162.01

287.59

402.61

над 100 000 м

11 "Газоснабдяване - Стара Загора" ООД
3

до 100 000 м вкл.
3

до 1 000 000 м вкл.
над 1 000 000 м

3

243.86
120.94

328.61

361.54

46.18

108.91

286.78

349.51

31.86

84.39

272.46

324.99

205.93

3

до 10 000 м вкл.
над 10 000 м

3
3

до 1 000 000 м вкл.
3

над 1 000 000 м
13 "Газоснабдяване - Разград" АД, гр. Разград

484.46

88.01

12 "Газоснабдяване Враца" ЕАД, гр. Мездра

446.53

150.59

391.19

133.65

374.25

41.66

282.26

38.76

279.36
259.22

3

до 10 000 м вкл.

499.82

240.06
3

512.27

480.66

от 10 001 до 100 000 м вкл.

117.87

199.47

358.47

440.07

3

92.10

148.38

332.70

388.98

87.42

163.38

253.54

328.02

403.98

494.14

73.41

127.74

213.85

314.01

368.34

454.45

157.70

216.24

309.77

398.30

456.84

550.37

над 100 000 м
14 "Газоснабдяване - Разград" АД, гр. Исперих
15 "Газоснабдяване Попово" АД
16 "Плевенгаз" ЕАД, гр. Левски
17 “Газоснабдяване Асеновград” ЕАД
3

до 100 000 м вкл.
3

над 100 000 м
18 "Софиягаз" АД, СОР Банкя

233.41

474.01

80.03

155.01

320.63

395.61

77.61

135.21

318.21

375.81

225.80

3

до 10 000 м вкл.

466.40

174.97

415.57

от 10 001 до 100 000 м вкл.

162.50

403.10

3

157.37

397.97

3

над 100 000 м
19 "Софиягаз" АД, гр. Божурище

254.41

3

до 10 000 м вкл.
над 10 000 м

3
3

до 100 000 м вкл.
3

над 100 000 м

20 "Балкангаз 2000" АД, гр. Ботевград
21 "Севлиевогаз - 2000" АД, гр. Севлиево
22 "Примагаз" АД, гр. Варна
23 "Газоснабдяване Нови Пазар" АД
3

до 100 000 м вкл.

495.01

172.39

412.99

161.86

402.46

126.34

366.94

82.69

323.29

38.32

64.41

134.63

278.92

305.01

375.23

63.14

94.82

148.31

303.74

335.42

388.91

56.40

113.81

233.29

297.00

354.41

473.89

220.29
137.61

165.30

460.89
378.21

405.90

над 100 000 м3

137.14

3

до 1 000 000 м вкл.
3

377.74

35.90

276.50

11.85

252.45

над 1 000 000 м
24 "Газоснабдяване - Хасково" АД
25 "Каварна газ" ООД, гр. Каварна

69.89

128.59

197.91

310.49

369.19

438.51

71.46

62.41

220.48

296.46

287.41

445.48

26 "Газинженеринг" ООД, гр. Долни Дъбник

47.21

82.79

110.12

272.21

307.79

335.12

Забележки
В цените не е включен данък върху добавената стойност.
Цените са в лв. за 1000 кубически метра (измерени при температура 20° С и налягане 101 325 Ра)
*П – промишлени потребители
**ОА и Т – обществено-административни и търговски потребители
***Б – БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
КЪМ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ
(Решение на ДКЕР № Ц-002/29.03.2002 г., считано от 01.04.2002 г.)
Цена
Група
Присъединявана
за дължина
за един допълнителен метър
потребители
мощност,
на
захранващото
трасе
дължина
на захранващото трасе
кВт
до 25 м, лв.
над 25 м, лв./м
до 6
444
26
1
от 7 до 15
696
26
2
от 16 до 50
2316
26
3
от 51 до 100
5880
40
4
от 101 до 200
9600
40
5
от 201 до 500
21360
59
6
от 501 до 1000
42270
59
7
над 1000
индивидуален проект
8
Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ
№

1

2

Топлофикационни
дружества

“Топлофикация София” АД

“Топлофикация -

Категория
потребители
и вид
топлоносител
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗

до
100
кВт
518
527

Цена за присъединяване, лв.
до
до
до
до
до
300 600 1000 1500 2000
кВт кВт кВт кВт кВт
571 654 759
896
1032
579 663 768
904
1040

над
2000
кВт
1168
1177

509

579

685

825

1001

1177

1352

479

523

592

679

791

904

1017

Решение
на ДКЕР

№ Ц-044/
12.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

№ Ц-045/

Казанлък” ЕАД

3

4

5

6

7

8

“Топлофикация Перник” ЕАД

“Топлофикация Враца” ЕАД

“Топлофикация Русе” ЕАД

“Топлофикация Сливен “ЕАД

“Топлофикация Габрово” ЕАД

“Топлофикация Бургас” ЕАД

стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)

490

534

603

690

803

915

1028

480

538

625

741

886

1032

1177

506
513

557
565

639
647

743
750

876
884

1010
1017

1143
1151

495

563

665

801

970

1140

1309

502
510

551
560

630
639

729
738

857
866

986
994

1114
1123

-

-

-

-

-

-

-

399
410

436
448

496
508

571
583

669
680

766
778

863
875

403

453

529

629

755

880

1006

518
527

558
567

622
631

702
711

806
815

909
919

1013
1022

516

564

637

735

856

978

1099

387
394

430
437

497
505

583
591

694
702

805
813

916
923

379

430

505

606

732

858

984

534
548

593
607

686
701

805
819

957
971

1109
1123

1262
1276

12.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

№ Ц-046/
12.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

№ Ц-047/
12.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

№ Ц-048/
12.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

№ Ц-049/
12.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

№ Ц-050/
12.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

№ Ц-051/
12.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

9

“Топлофикация Плевен” ЕАД

10

11

“Топлофикация Пловдив” ЕАД

“Топлофикация ВТ” ЕАД

стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)
битови∗
стопански и
бюджетни∗
(топлоносител
гореща вода)
стопански и
бюджетни
(топлоносител
водна пара)

530

590

679

798

947

1096

1245

441
448

484
491

552
560

639
646

750
758

862
869

974
981

456

542

672

844

1060

1277

1494

264
282

300
318

349
367

447
464

544
562

606
623

715
733

299

335

384

481

579

641

750

403
408

449
454

523
528

616
620

735
740

855
860

975
980

-

-

-

-

-

-

-

№ Ц-054/
20.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

№ Ц- 055/
20.12.2002 г.
(считано от
01.01.2003 г.)

№ Ц-002/
30.01.2003 г.
(считано от
01.02.2003 г.)

Забележки
В цените не е включен данък върху добавената стойност
Потребителите означени със * са диференцирани в зависимост от мощността на абонатната станция.

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
КЪМ ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА “БУЛГАРГАЗ” ЕАД
(Решение на ДКЕР № Ц-043/03.12.2002 г., считано от 01.12.2002 г.)
Диаметър на тръбата на
газопроводното отклонение,
мм
Цена за присъединяване, лв.

до 90

от 100 до 300

над 300

8269

11232

5988

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА “БУЛГАРГАЗ” ЕАД
(Решение на ДКЕР № Ц-005/17.03.2003 г., считано от 01.03.2003 г.)
Диаметър на тръбата на
газопроводното отклонение,
мм
Цена за присъединяване, лв.

до 90

от 100 до 300

над 300

7391

10239

5347

Забележка. В цените е включен данък върху добавената стойност.

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ
Цена за присъединяване, лв.
№

Газоразпределителни
дружества

"Черноморска
технологична
1
компания" АД,
гр. Добрич
"Черноморска
технологична
2
компания" АД,
гр. Търговище
"Хебросгаз" АД,
3
гр. Пазарджик

промишлени потребители

1600*

1600*

3160*
3160*

Решения на ДКЕР

общественоадминистративни
и търговски
потребители

битови
потребители

640*

225* 165* 153*

640*

225* 165* 153*
353*

3450 3450 3450

№ Ц-042/15.11.2002 г.
(считано от 15.11.2002 г.)

№ Ц-042/15.11.2002 г.
(считано от 15.11.2002 г.)

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Хебросгаз" АД,
4
гр. Пещера

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Ямболгаз 92" АД,
5
гр. Ямбол

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Ловечгаз 96" АД,
6
гр. Ловеч

353*
3450 3450 3450

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Монтанагаз" АД,
7
гр. Монтана

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Газоснабдяване
8
Нова Загора" АД

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Газоснабдяване
9
Първомай" АД

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Газоснабдяване 10
Стара Загора" ООД

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

“Газоснабдяване
11 Враца” ЕАД,
гр. Мездра
“Газоснабдяване 12 Разград” АД,
гр. Разград
"Газоснабдяване 13 Разград" АД,
гр. Исперих
"Газоснабдяване
14
Попово" АД

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Плевенгаз" ЕАД,
15
гр. Левски

353*
3450 3450 3450

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Газоснабдяване
16
Асеновград" ЕАД

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

"Софиягаз" АД,
17
СОР Банкя

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

“Софиягаз” АД,
18
гр. Божурище

353*
3450 3450 3450

№ Ц-002/29.03.2002 г.
(считано от 01.04.2002 г.)

4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347

№ Ц-011/25.06.2003 г.
(считано от 01.07.2003 г.)

19

“Газоснабдяване Нови
3450 3450 3450
пазар” АД

“Примагаз” АД,
гр. Варна
"Каварнагаз" ООД,
21
гр. Каварна
"Газинженеринг”
22 ООД,
гр. Долни Дъбник
20

1408 1552 1684

№ Ц-002/29.03.2002 г.
4097 4097 4097 4097 1109 1685 2002 2347
1780 1835 1955 2123 1010 1058 1079 1103
836
836

Забележка.
В цените е включен данък върху добавената стойност.
В цените със * не е включен данък върху добавената стойност.

820
820

174
281

(считано от 01.04.2002 г.)

№ Ц-006/17.03.2003 г.
(считано от 01.03.2003 г.)

№ Ц-025/06.06.2002 г.
№ Ц-026/06.06.2002 г.

РЕШЕНИЯ
за откриване на процедури за провеждане на търгове
РЕШЕНИЕ
№ ТПрГ-1 от 03.06.2003 г.
На основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., изм. и доп., бр. 108 от 2001 г.) и чл. 24, ал. 1
и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за
извършване на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм., бр. 81 от 2000 г.)
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
І. Открива процедура за провеждане на търг за определяне на инвеститор за
изграждане на нова газоразпределителна мрежа при следните условия:
1. Предмет на търга – определяне на инвеститор за изграждане на нова
газоразпределителна мрежа на територията на регион “Тракия” с център град Пловдив,
съгласно т. VІ от Описа на необходимите за изграждане нови газоразпределителни мрежи в
територията на Република България, (обн. в специалния бюлетин на ДАЕЕР за месец юни
2001 г.), Заповед № РД 14/218 от 28.05.2003 г. на Министъра на енергетиката и енергийните
ресурси и при условията за газификация на регион “Тракия”, уредени в същия опис.
2. Условия и ред за провеждане на търга – търгът се провежда от Държавната
комисия за енергийно регулиране по реда и при условията, посочени в ЗЕЕЕ, Наредбата за
условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в
енергетиката, Описа на необходимите за изграждане нови газоразпределителни мрежи в
територията на Република България и при спазване на изискванията, посочени в тръжната
документация.
Кандидат за участие в търга може да бъде българско юридическо лице, регистрирано
по Търговския закон, което притежава технически, икономически, финансови и
организационни възможности за осъществяване на дейността по разрешението и за което не
са налице обстоятелствата по чл. 37, ал. 2 и чл. 44, ал. 2 от ЗЕЕЕ.
Чуждестранно лице може да участва в търга чрез регистрирано в Република България
по Търговския закон дружество, в което към момента на подаване на заявлението за участие
в търга притежава не по-малко от 67 % дялово участие.
3. Условия за осъществяване на разрешението за изграждане на
газоразпределителна мрежа
При изпълнение на условията на разрешението за изграждане на нова
газоразпределителна мрежа се спазват разпоредбите на действащите нормативни актове,
регламентиращи проектирането, строителството и разрешаване ползването на енергийни
обекти и обекти на техническата инфраструктура.
При осъществяване на дейностите по изграждане на газоразпределителната мрежа,
титулярят на разрешението е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд,
да използва технологии, които повишават енергийната ефективност, не водят до замърсяване
или увреждане на околната среда, не застрашават защитените от закона територии и места,
не създават рискове от трудови злополуки и подобряват хигиената и условията на труда.

4. Начален срок за изграждане на енергийния обект – не по-късно от 1 месец от
получаването на всички разрешения и права съгласно действащото законодателство,
необходими за пристъпване към непосредственото строителство на газоразпределителната
мрежа.
5. Краен срок за изграждане на енергийния обект – до изтичане на крайния срок на
разрешението за изграждане на газоразпределителна мрежа, издадено на спечелилия търга
кандидат.
6. Цена на тръжната документация, място и срокове за закупуването й:
Цената на тръжната документация е 10 000 лв., платима в БНБ – ЦУ на името на
ДКЕР по банкова сметка № 3000142000, банков код 66196611, БИН: 6301301459.
Тръжната документация се получава в деловодството на Държавната комисия за
енергийно регулиране всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. от 30.06.2003 г. по
двустранно подписан опис за нейното съдържание, срещу предоставянето на издаден от БНБ
документ, удостоверяващ закупуването й и след подписване на декларация за опазване на
тайната на сведенията, които се съдържат в нея. Декларацията се подписва в два екземпляра
от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца или от лице по чл. 69 от
Търговския закон, след като предостави надлежни доказателства, че търговското дружество
се намира в процес на учредяване.
При получаване на тръжната документация се представя удостоверение за актуално
състояние от съда по регистрация на търговеца, освен в случаите на закупуване на тръжна
документация от лице по чл. 69 от Търговския закон.
Тръжната документация може да бъде закупена от чуждестранно лице.
7. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в търга:
Кандидатите за участие в търга прилагат документ за внесена парична гаранция или
безусловна и неотменима банкова гаранция от първокласна българска или чуждестранна
банка в размер на 500 000 Евро, със срок на валидност до приключване на процедурата за
провеждане на търга с издаване на разрешение и лицензия на спечелилия търга кандидат.
Паричната гаранция се внася в БНБ – ЦУ на името на ДКЕР по банкова сметка №
3000142000, банков код 66196611, БИН: 6301301459*.
*Паричната гаранция се внася в откритата набирателна сметка в ЕВРО на името на ДКЕР в БНБ,
обслужваща средствата по внесени гаранции за участие в търговете за газифициране с номер:
банкова сметка 5400116632, банков код 66196611.
Сметката на БНБ в ЕВРО, по която следва да се превеждат Вашите средства:
DEUTSCHE BANK, FRANKFURT 10092334950000, S.W.I.F.T. code DEUTDEFF.
Кодът на БНБ в системата на S.W.I.F.T. е BNBGBGSF.
Сметката за внасяне на средства за гаранция за участие в търгове за газифициране в български лева в
БНБ в полза на ДКЕР е:
Сметка 5000142030, банков код 66196611.

8. Място, дата и час, до които се приемат заявления за участие в търга:
Заявленията за участие се подават всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. до
17.10.2003 г. включително, в Държавната комисия за енергийно регулиране, гр.София, бул.
“Княз Дондуков“ № 8-10.
9. Дата, място и час на провеждане на търга – процедурата по провеждане на търга
започва от 14.00 ч. на 21.10.2003 г. с отваряне на подадените оферти в Държавната комисия
за енергийно регулиране , гр.София, бул. “Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 5, зала № 3.

ІІ. Приема тръжната документация за участие в търг за определяне на
инвеститор за изграждане на нова газоразпределителна мрежа на територията
на регион “Тракия”.
ІІІ. Одобрява образец на декларация за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжната документация. (http://www.dker.bg).
ІV. Одобрява образци на декларации по чл. 24, ал. 2, чл. 28, ал. 3 и ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на
дейностите в енергетиката и образец на удостоверение за подаване на заявление за
участие в търг по чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на
разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката.
V. Обявление за търга да се публикува и в чужбина.
VІ. За контакти: Отдел “Международно сътрудничество” в ДКЕР, тел. 93 210 60,
54 90 592, 988 22 27, 93 210 71, факс: 988 87 82, email: tenderprocedure@dker.bg.
Настоящото решение е неразделна част от тръжната документация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/проф. дтн инж. К. Шушулов/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/инж. А. Илиева/

РЕШЕНИЕ
№ ТПрГ-2 от 03.06.2003 г.
На основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., изм. и доп., бр. 108 от 2001 г.) и чл. 24, ал. 1
и ал. 2от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване
на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм., бр. 81 от 2000 г.)
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
І. Открива процедура за провеждане на търг за определяне на инвеститор за
изграждане на нова газоразпределителна мрежа при следните условия:
1. Предмет на търга – определяне на инвеститор за изграждане на нова
газоразпределителна мрежа на територията на регион “Мизия” с център град Плевен,
съгласно т. IIІ от Описа на необходимите за изграждане нови газоразпределителни мрежи в
територията на Република България, (обн. в специалния бюлетин на ДАЕЕР за месец юни
2001 г.) Заповед № РД 14/218 от 28.05.2003 г. на Министъра на енергетиката и енергийните
ресурси и при условията за газификация на регион “Мизия”, уредени в същия опис.
2. Условия и ред за провеждане на търга – търгът се провежда от Държавната
комисия за енергийно регулиране по реда и при условията, посочени в ЗЕЕЕ, Наредбата за
условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в

енергетиката, Описа на необходимите за изграждане нови газоразпределителни мрежи в
територията на Република България и при спазване на изискванията, посочени в тръжната
документация.
Кандидат за участие в търга може да бъде българско юридическо лице, регистрирано
по Търговския закон, което притежава технически, икономически, финансови и
организационни възможности за осъществяване на дейността по разрешението и за което не
са налице обстоятелствата по чл. 37, ал. 2 и чл. 44, ал. 2 от ЗЕЕЕ.
Чуждестранно лице може да участва в търга чрез регистрирано в Република България
по Търговския закон дружество, в което към момента на подаване на заявлението за участие
в търга притежава не по-малко от 67 % дялово участие.
3. Условия за осъществяване на разрешението за изграждане на
газоразпределителна мрежа
При изпълнение на условията на разрешението за изграждане на нова
газоразпределителна мрежа се спазват разпоредбите на действащите нормативни актове,
регламентиращи проектирането, строителството и разрешаване ползването на енергийни
обекти и обекти на техническата инфраструктура.
При осъществяване на дейностите по изграждане на газоразпределителната мрежа,
титулярят на разрешението е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд,
да използва технологии, които повишават енергийната ефективност, не водят до замърсяване
или увреждане на околната среда, не застрашават защитените от закона територии и места,
не създават рискове от трудови злополуки и подобряват хигиената и условията на труда.
4. Начален срок за изграждане на енергийния обект – не по-късно от 1 месец от
получаването на всички разрешения и права съгласно действащото законодателство,
необходими за пристъпване към непосредственото строителство на газоразпределителната
мрежа.
5. Краен срок за изграждане на енергийния обект – до изтичане на крайния срок на
разрешението за изграждане на газоразпределителна мрежа, издадено на спечелилия търга
кандидат.
6. Цена на тръжната документация, място и срокове за закупуването й:
Цената на тръжната документация е 10 000 лв., платима в БНБ – ЦУ на името на
ДКЕР по банкова сметка № 3000142000, банков код 66196611, БИН: 6301301459.
Тръжната документация се получава в деловодството на Държавната комисия за
енергийно регулиране всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. от 30.06.2003 г. по
двустранно подписан опис за нейното съдържание, срещу предоставянето на издаден от БНБ
документ, удостоверяващ закупуването й и след подписване на декларация за опазване на
тайната на сведенията, които се съдържат в нея. Декларацията се подписва в два екземпляра
от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца или от лице по чл. 69 от
Търговския закон, след като предостави надлежни доказателства, че търговското дружество
се намира в процес на учредяване.
При получаване на тръжната документация се представя удостоверение за актуално
състояние от съда по регистрация на търговеца, освен в случаите на закупуване на тръжна
документация от лице по чл. 69 от Търговския закон.
Тръжната документация може да бъде закупена от чуждестранно лице.
7. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в търга:
Кандидатите за участие в търга прилагат документ за внесена парична гаранция или
безусловна и неотменима банкова гаранция от първокласна българска или чуждестранна
банка в размер на 500 000 Евро, със срок на валидност до приключване на процедурата за
провеждане на търга с издаване на разрешение и лицензия на спечелилия търга кандидат.

Паричната гаранция се внася в БНБ – ЦУ на името на ДКЕР по банкова сметка №
3000142000, банков код 66196611, БИН: 6301301459*.
*Паричната гаранция се внася в откритата набирателна сметка в ЕВРО на името на ДКЕР в БНБ,
обслужваща средствата по внесени гаранции за участие в търговете за газифициране с номер:
банкова сметка 5400116632, банков код 66196611.
Сметката на БНБ в ЕВРО, по която следва да се превеждат Вашите средства:
DEUTSCHE BANK, FRANKFURT 10092334950000, S.W.I.F.T. code DEUTDEFF.
Кодът на БНБ в системата на S.W.I.F.T. е BNBGBGSF.
Сметката за внасяне на средства за гаранция за участие в търгове за газифициране в български лева в
БНБ в полза на ДКЕР е:
Сметка 5000142030, банков код 66196611.

8. Място, дата и час, до които се приемат заявления за участие в търга:
Заявленията за участие се подават всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. до 24.10.2003 г.
включително, в Държавната комисия за енергийно регулиране, гр.София, бул. “Княз
Дондуков“ № 8-10.
9. Дата, място и час на провеждане на търга – процедурата по провеждане на търга
започва от 14.00 ч. на 28.10.2003 г. с отваряне на подадените оферти в Държавната комисия
за енергийно регулиране , гр.София, бул. “Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 5, зала № 3.
ІІ. Приема тръжната документация за участие в търг за определяне на
инвеститор за изграждане на нова газоразпределителна мрежа на територията на
регион “Мизия”.
ІІІ. Одобрява образец на декларация за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжната документация. (http://www.dker.bg).
ІV. Одобрява образци на декларации по чл. 24, ал. 2, чл. 28, ал. 3 и ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на
дейностите в енергетиката и образец на удостоверение за подаване на заявление за
участие в търг по чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на
разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката.
V. Обявление за търга да се публикува и в чужбина.
VІ. За контакти: Отдел “Международно сътрудничество” в ДКЕР, тел. 93 210 60,
54 90 592, 988 22 27, 93 210 71, факс: 988 87 82, email: tenderprocedure@dker.bg.
Настоящото решение е неразделна част от тръжната документация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/проф. дтн инж. К. Шушулов/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/инж. А. Илиева/

РЕШЕНИЕ
№ ТПрГ - 3 / 05.09.2003 г.
На основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 64 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., изм. и доп., бр. 108 от 2001 г.) и чл. 24, ал. 1
и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за
извършване на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм., бр. 81 от 2000 г.)

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
І. Открива процедура за провеждане на търг за определяне на инвеститор за
изграждане на нова газоразпределителна мрежа при следните условия:
1. Предмет на търга - определяне на инвеститор за изграждане на нова
газоразпределителна мрежа на територията на регион “Добруджа” с център град Добрич,
съгласно т. I от Описа на необходимите за изграждане нови газоразпределителни мрежи в
обособени региони от територията на Република България (одобрен със заповед №202 от 22.
05. 2001 г. на председателя на ДАЕЕР, обн. в специалния бюлетин на ДАЕЕР за месец юни
2001 г., и изменен със заповед №РД 14/218 от 28. 05. 2003 г. на министъра на енергетиката и
енергийните ресурси), и при условията за газификация на регион “Добруджа”, уредени в
същия опис.
2. Условия и ред за провеждане на търга – търгът се провежда от Държавната
комисия за енергийно регулиране по реда и при условията, посочени в ЗЕЕЕ, Наредбата за
условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в
енергетиката, Описа на необходимите за изграждане нови газоразпределителни мрежи в
обособени региони от територията на Република България и при спазване на изискванията,
посочени в тръжната документация.
Кандидат за участие в търга може да бъде българско юридическо лице, регистрирано
по Търговския закон, което притежава технически, икономически, финансови и
организационни възможности за осъществяване на дейността по разрешението и за което не
са налице обстоятелствата по чл. 37, ал. 2 и чл. 44, ал. 2 от ЗЕЕЕ.
Чуждестранно лице може да участва в търга чрез регистрирано в Република България
по Търговския закон дружество, в което към момента на подаване на заявлението за участие
в търга притежава не по-малко от 67 % дялово участие.
3. Условия за осъществяване на разрешението за изграждане на
газоразпределителна мрежа:
При изпълнение на условията на разрешението за изграждане на нова
газоразпределителна мрежа се спазват разпоредбите на действащите нормативни актове,
регламентиращи проектирането, строителството и разрешаване ползването на енергийни
обекти и обекти на техническата инфраструктура.
При осъществяване на дейностите по изграждане на газоразпределителната мрежа,
титулярът на разрешението е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд,
да използва технологии, които повишават енергийната ефективност, не водят до замърсяване
или увреждане на околната среда, не застрашават защитените от закона територии и места,
не създават рискове от трудови злополуки и подобряват хигиената и условията на труда.

4. Начален срок за изграждане на енергийния обект – не по-късно от 1 (един)
месец от получаването на всички разрешения и права съгласно действащото
законодателство, необходими за пристъпване към непосредственото строителство на
газоразпределителната мрежа.
5. Краен срок за изграждане на енергийния обект – до изтичане на крайния срок на
разрешението за изграждане на газоразпределителна мрежа, издадено на спечелилия търга
кандидат.
6. Цена на тръжната документация, място и срокове за закупуването й:
Цената на тръжната документация е 10 000 (десет хиляди) лв., платима в БНБ – ЦУ на
името на ДКЕР по банкова сметка №3000142000, банков код 66196611, БИН: 6301301459.
Тръжната документация се получава в деловодството на Държавната комисия за
енергийно регулиране всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. от 23. 09. 2003 г. по
двустранно подписан опис за нейното съдържание, срещу предоставянето на издаден от БНБ
документ, удостоверяващ закупуването й, и след подписване на декларация за опазване
тайната на сведенията, които се съдържат в нея. Декларацията се подписва в два екземпляра
от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца или от лице по чл. 69 от
Търговския закон след представяне на доказателства, че търговското дружество се намира в
процес на учредяване.
При получаване на тръжната документация се представя удостоверение за актуално
състояние от съда по регистрация на търговското дружество, освен в случаите на закупуване
на тръжната документация от лице по чл. 69 от Търговския закон.
Тръжната документация може да бъде закупена от чуждестранно лице.
7. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в търга:
Кандидатите за участие в търга прилагат документ за внесена парична гаранция или
безусловна и неотменима банкова гаранция от първокласна българска или чуждестранна
банка в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) ЕВРО със срок на валидност до
приключване на процедурата за провеждане на търга с издаване на разрешение и лицензия на
спечелилия търга кандидат.
Открита е набирателна сметка в ЕВРО на името на ДКЕР в БНБ, обслужваща
средствата по внесени гаранции за участие в търгове за газифициране, банкова сметка
№5400116632, банков код 66196611.
Сметката на БНБ, по която следва да се превеждат средствата в ЕВРО е: DEUTSCHE
BANK, FRANKFURT 10092334950000, S.W.I.F.T. code DEUTDEFF. Кодът на БНБ в
системата на S.W.I.F.T. е: BNBGBGSF.
Паричната гаранция може да бъде внесена в левова равностойност в БНБ - ЦУ на
името на ДКЕР в левова набирателна сметка №5000142030, банков код 66196611.
8. Място, дата и час, до които се приемат заявления за участие в търга:
Заявленията за участие в търга се подават всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. до 19. 01.
2004 г., включително, в Държавната комисия за енергийно регулиране, гр. София, бул. “Княз
Дондуков“ № 8 - 10.
9. Дата, място и час на провеждане на търга – процедурата по провеждане на търга
започва от 14.00 ч. на 26. 01. 2004 г. с отваряне на подадените оферти в Държавната комисия
за енергийно регулиране, гр. София, бул. “Княз Дондуков“ №8 - 10, ет. 5, зала №3.
ІІ. Приема тръжната документация за участие в търг за определяне на
инвеститор за изграждане на нова газоразпределителна мрежа на територията на
регион “Добруджа”.

ІІІ. Одобрява образец на декларация за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжната документация (htpp://www.dker.bg).
ІV. Одобрява образци на декларации по чл. 24, ал. 2, чл. 28, ал. 3 и ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на
дейностите в енергетиката и образец на удостоверение за подаване на заявление за
участие в търг по чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на
разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката.
V. Обявление за търга да се публикува и в чужбина.
VІ. За контакти: Отдел “Международно сътрудничество” в ДКЕР, тел. 93 2160, 54
90 592, 988 22 27, 93 210 71, факс: 988 87 82,
e-mail: tenderprocedure@dker.bg
Настоящото решение е неразделна част от тръжната документация.
Приложения:
1. Тръжната документация за участие в търг за определяне на инвеститор за
изграждане на нова газоразпределителна мрежа на територията на регион “Добружда”;
2. Образец на декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в
тръжната документация;
3. Образци на декларации по чл. 28, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за
издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката и образец
на удостоверение за подаване на заявление за участие в търг по чл. 33, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в
енергетиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/проф. дтн инж. К. Шушулов/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/инж. А. Илиева/

МОЩНОСТ И КОЛИЧЕСТВО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,
които всеки независим производител може да договаря с привилегировани потребители
до края на 2003 г.
(Решение на ДКЕР № ТЕ-001/17.12.2002 г., считано от 01.07.2003 г.)
Независими
производители на
електрическа енергия

Освободена
разполагаема
мощност, която не се
изкупува от НЕК чрез
годишни договори,

900000
760000
370000

Максимално количество
активна електрическа
енергия, което може да
бъде договаряно в
условията на конкурентен
пазар и свободно
договорени цени,
хил. кВтч
900000
760000
370000

І
0
0
0

ІІ ІІІ ІV
0 0
0
0 0
0
0 0
0

V
0
0
0

80000

80000

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

60000

60000

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

80

80

МВт.ч
ТЕЦ “Марица-изток 2”
ТЕЦ “Варна”
ТЕЦ “Бобов дол”
“Топлофикация - Русе”
(блок 4)
ТЕЦ “Марица - 3”

Максимална активна мощност за договаряне на
активната електрическа енергия,
МВт

месец
VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ
0 250 250 250 250 250
0 180 180 180 180 180
0 100 100 100 100 100

Всички останали производители могат да договарят пряко с привилегировани потребители разполагаемата мощност и цялото
количество електрическа енергия, произведено от тях.
Електрическата енергия, произведена от АЕЦ “Козлодуй” и ТЕЦ “Марица-изток 3” да бъде продавана само в регулираната част на
пазара.

ХІІ
250
180
100

СПИСЪК
на потребителите на електрическа енергия,
придобили статут на привилегировани потребители
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Привилегировани
потребители
“Стомана индъстри” АД
гр. Перник
“Свилоза” АД
гр. Свищов
“Неохим” АД
гр. Димитровград
“Юмикор мед” АД
гр. Пирдоп
“КЦМ” АД
гр. Пловдив
“Елаците мед” АД
Софийска област
с. Мирково
“Асарел-медет” АД
гр. Панагюрище
“Агрополихим” АД
гр. Девня
“Девня Цимент” АД
гр. Девня
“Мини Марица изток” ЕАД
гр. Раднево

Период

Решения на ДКЕР

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-001/19.06.2003 г.

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-002/19.06.2003 г.

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-003/19.06.2003 г.

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-004/19.06.2003 г.

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-005/19.06.2003 г.

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-006/19.06.2003 г.

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-008/19.06.2003 г.

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-009/19.06.2003 г.

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-010/19.06.2003 г.

01.07.2003 – 31.12.2003 г.

№ ПП-012/19.06.2003 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
През изминалия период на 2003 г. продължи активният обмен на опит и
информация, насочени към утвърждаване на Държавната комисия за енергийно
регулиране като действащ регулаторен орган в Република България.
Основна цел на международната дейност е изучаването на
регулаторните практики в страните от Европейския съюз, Източна Европа,
САЩ и др. Нов акцент е насочването към дейността на енергийните регулатори
от региона на Балканите.
Дейността по проекти с международно финансиране беше водеща
през изминалите месеци на 2003 г. Стартиралият през есента на 2002 г. проект
BG 0003.04 “Институционално укрепване на ДКЕР” по Националната програма
Фар 2000 продължи развитието си в следните области:
развитие на
регулаторната рамка, прилагане на ценовата методология, изграждане на
Информационна система за управление (ИСУ), човешки ресуси и обучение.
Техническата помощ на консултанта ECH/OVM, отразяваща опита на развитите
европейски страни, ще съдейства за изпълнението на функциите на ДКЕР като
действащ регулаторен орган в енергийния отрасъл.
През първото полугодие на 2003 г. приключи проектът на Световната
банка “Разработване на тръжни процедури за избор на инвеститори за
газоразпределителните мрежи” (PPIAF), целящ подпомагане на ДКЕР в
изпълнението на регулаторните й функции във връзка с провеждането на
търговете за регионални газоразпределителни мрежи.
В рамките на проекта за техническа помощ на електроенергийните
системи на страните от Югоизточна Европа на канадския консорциум SEETEC
бе осъществен краткосрочен проект за оказване помощ при регулиране на
загубите на електроенергия при пренос и разпределение, и ценообразуване.
Основна тема в международните участия на ДКЕР беше развитието
на регионален пазар на електроенергия на Балканите. ДКЕР участва в
четирите срещи на работната група на регулаторите от Югоизточна Европа
(SEEER WG), организирани от Съвета на европейските енергийни регулатори, и
във Втория електроенергиен форум за Югоизточна Европа (“Атински форум”).
Членове и експерти на ДКЕР участваха във Втората конференция по
енергийно регулиране и инвестиции и Седмото годишно събрание на
Регионалната асоциация на енергийните регулаторни органи (ERRA), в работни
срещи на комитетите “Цени и тарифи” и “Лицензиране и конкуренция”, в
заседания на работната група на страните-кандидатки. От значение за
квалификацията на експерти на ДКЕР бяха проведените два курса за обучение
по практически въпроси на енергийното регулиране.
Продължи и участието по изпълнението на Програмата за партньорство
с Комитета за комунални услуги на щата Ню Джърси, организирана от
Националната асоциация на регулаторните комисии на САЩ (NARUC).

От началото на 2003 г. Държавната комисия за енергийно
регулиране организира и участва в семинари с международно участие на
следните теми:
- “Енергетиката и присъединяването към Европейския съюз” – семинар в
рамките на проекта за институционално изграждане на ДКЕР по Национална
програма Фар 2000 (5-6 февруари 2003 г.);
- 2 семинара по въпросите на газоразпределението – в рамките на проекта на
Световна банка (16 януари и 12 май 2003 г.);
- “Изграждане и експлоатация на ветропаркове на територията на Република
България” (2 юли 2003 г.);
- “Семинар по въпросите на газоснабдяването” – организиран със съдействието
NMCP, Холандия (7-11 юли 2003 г.)
Членове и експерти на ДКЕР взеха участие в Първата регионална
енергийна конференция “Югоизточна Европа: Трансгранична енергетика”, на
която бяха представени доклади на проф. Шушулов и А. Семерджиев (29-30
април 2003 г.). Презентация на ДКЕР беше направена и на проведената на 26 и
27 юни 2003 г. конференция на института “Адам Смит” - “Стратегическо
инвестиране в газовия и електрическия сектор в Югоизточна Европа”.

