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ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Д О К Л А Д

Относно: Проведената проверка от отдел “Надзор за законност, защита на
обществените интереси и правата на гражданите” към Върховна

административна прокуратура в ДКЕВР по разпореждане на Главния
прокурор на Република България

І. На 12.02.2013 г. отдел „Надзор за законност, защита на
обществения интерес и правата на гражданите” при Върховна
административна прокуратура /ВАП/, започна проверка на дейността и
издадените актове на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране.

Повод за започване на проверката бяха многобройните публикации в
медиите и нарастващото недоволство на граждани от цялата страна срещу
цените на електрическата и топлинната енергия.

Насоките и обхватът на проверката бяха обусловени от обществената
реакция срещу стойносттите на фактурираната електроенергия, които
надхвърлят значително стойностите за същия период на предходната
година.

Законовото основание за проверката е разпоредбата на чл. 127 от
Конституцията на Република България, където се сочи, че прокуратурата
следи за спазване на законността и предприема действия за отмяна на
незаконосъобразни актове на държавната администрация.

II. Цели и задачи на проверката
1. Чрез осъществяване на правомощията, с които прокуратурата

разполага по Закона за съдебната власт - чл. 145, да се установят
допуснатите закононарушения в практиката на ДКЕВР.

2. Да се предприемат предвидените в ЗСВ мерки за преустановяване
на незаконосъобразните действия на Комисията.

3. Да се предвиди комплекс от действия, насочени към
предотвратяване на престъпленията и закононарушенията,
резултат на порочна практика в държавната администрация.

4. Да се анализира събраната информация и да се изготви план за
бъдещи действия от страна на Върховната административна



София 1062, бул. “Ал.Стамболийски” № 18, тел: 02/94 04 368, факс: 02/981 91 95

2
прокуратура, насочени към осъществяване на непосредствен и
своевременен надзор за законност върху дейността на ДКЕВР.

III. Установени фактически положения в хода на проверката.
Допуснати пропуски в дейността на ДКЕВР:

1. При констатиране на нарушения в действията на
електроразпределителните дружества (ЕРП) Комисията не е
предприемала съответни административноправни действия. Не са
изготвяни актове за установяване на административни нарушения
(АУАН) при установено неспазване на принципа на ежемесечното
отчитане и фактуриране на потребената електрическа енергия.

2. Липса на адекватен и ефективен контрол върху отчитането на
инвестиционните разходи като елемент от крайната цена на
електрическата енергия и върху реализацията на самия
инвестиционен процес. Регулаторният орган е приемал
безкритично обявените от електроразпределителните дружества
инвестиции при неясни процедури за отчитането им.

3. Комисията е одобрявала без сериозен експертен анализ и
задълбочена методика по-високи от реално направените от ЕРП
технологични разходи.

4. ДКЕВР е допускал пропуски при осъществяване на контрола
върху качеството на доставяната електроенергия и обслужването
на електрическите мрежи. Според условията за предоставяне на
лицензиите и общите условия на договорите за продажба на
електроенергия и използване на електроразпределителните
мрежи, качеството е задължение за електроразпределителните
дружества.

5. Не е установен адекватен механизъм за своевременно
разглеждане на жалбите на граждани срещу
електроразпределителните дружества, като по този начин се
утвърждава монополното им положение, което е в пряко
нарушение на чл. 19 от Конституцията.

IV. Предприети действия от страна на отдел НЗЗОИПГ във ВАП.
Установените факти и направените констатации и изводи позволиха

отдел „НЗЗОИПГ”, в изпълнение на възложените му от Конституцията и
ЗСВ задължение - да предприеме действия при установяване на
закононарушения, на осн. чл. 145, ал. 1, точка 5 от ЗСВ, да отправи
предложение до административния орган за отстраняване на нарушението.
Върховната административна прокуратура не може да замести
администрацията, а разполага със законовата възможнаст да отправя
предложения, указващи спазване на законността.

Съгласно разпоредбите на Административно процесуалния кодекс
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) има
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оперативната самостоятелност да прецени основателността на направените
от административната прокуратура предложения и да предприеме
действия в рамките на своята независимост и оперативна самостоятелност:
да се съобрази с предложенията или да откаже да започне съответната
административна процедура. ДКЕВР задължително следва да уведоми
административната прокуратура за решенията си, с оглед законовата
възможност прокуратурата да протестира пред съд съответния
административен акт, ако прецени, че е незаконосъобразен.

Анализът на установените закононарушения и констатираното, по
отношение на тях, бездействие от страна на ДКЕВР даде основание на
Върховната административна процедура да направи следните конкретни
предложения по чл. 145, ал. 1, точка 5 от ЗСВ:

1.Предложение от 14.02.2013г. На основание чл. 36 от ЗАНН
Комисията да започне производства по налагане на санкции по чл. 206 от
Закона за енергетиката за всеки констатиран случай за нарушаване на
принципа на ежемесечното отчитане и фактуриране на потребената
електрическа енергия от крайни потребител. Със Заповеди №З-Е-
24/04.02.13 г., №З-Е-31/11.02.13 г. и №З-Е-42/25.02.2013 г. на председателя
на ДКЕВР е разпоредена проверка на 3-те ЕРП-та относно нарушения в
отчитането на потребената електрическа енергия от крайни потребители,
за което са съставени 2 броя констативни протоколи. От тях е видно, че за
януари и февруари 2013 г. в дружествата на ЧЕЗ са постъпили 4853 жалби,
разгледани са 1623, от които са приети за основателни до момента 43 бр.; в
дружествата на ЕВН са постъпили 301 жалби, разгледани са всички, от
които са приети за основателни 80 бр.; в дружествата на Енерго Про са
постъпили 320 жалби, като са разгледани 102 и до този момент само една е
приета за основателна.

ДКЕВР не е съставил нито един акт за установявате на
административно нарушение за констатираните нарушения.

Този принцип е утвърден в нормите на лицензиите; Общите условия на
договорите за продажба на електроенергия и използване на
електроразпределителните мрежи; Решение № 157/13.10.2008 г. на ДКЕВР;
Решение № 204/22.12.2008 г. на ДКЕВР и Решение № 43/01.04.2009 г. на
ДКЕВР. Отмяната на тримесечното отчитане в точка 1 на Решение №
157/13.10.2008г. на ДКЕВР показва последователност в утвърждаването на
този принцип. С Решение № 43/22.12.2009 г. на ДКЕВР е наложена
имуществена санкция на „ЧЕЗ Електро България” АД в размер на 250 000
лева и на „ЧЕЗ Разпределение България”-АД в размер на 250 000 лева, тъй
като двете дружества са нарушили принципа потребената електрическа
енергия за месец да се отчита и фактурира в рамките на едномесечен срок.
Принципът за едномесечно отчитане и фактуриране на потребената
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електрическа енергия е утвърден и от Върховния административен съд с
Решение № 7731/11.06.2009 г. по адм.дело № 14309/2008 г. на ВАС,
потвърдено от петчленен състав с Решение № 12767/29.10.2009 г.

Това предложение на ВАП е отправено на 14. 02. 2013 г., като
председателят на ДКЕВР разпореди със своя заповед проверка за
установяване на случаите, в които има нарушение на принципа за
месечното отчитане. До настоящия момент проверката, която
администрацията към ДКЕВР трябваше да извърши все още не е
приключила и прокуратурата не разполага с точни данни за броя на
констатираните нарушения и изготвените актове за установяване на
административни нарушения.

2. На 18.02.2013г., на основание чл. 59, ал. 1, точки 2 и 3 от ЗЕ и
чл.75, ал.1, точка 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в
енергетиката, ВАП предложи на ДКЕВР да започне процедура за
отнемане на лиценза на дружествата „ЧЕЗ Електро България” АД и
„ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Административното производство по отнемане на лицензия
преминава през следните етапи:

- То започва с решение на ДКЕВР, в чийто диспозитив се посочват
актовете, с които са установени административните нарушения
(АУАН) и които служат като достатъчно основание за започване на
производството срещу дружеството - нарушител. Комисията дава
подходящ срок за отстраняване на нарушенията и крайна дата, на
която производството приключва. В конкретния случай
производството следва да приключи на 16.04.2013 г. Актовете за
установяване на административно нарушение, които са посочени в
решението се връчват в тридневен срок на дружеството. В
седемдневен срок дружеството нарушител следва да отстрани
посочените в АУАН нарушения.

- В конкретното производство ДКЕВР в публично заседание на
16.04.2013 г. ще изслуша представители на дружествата. След това в
закрито заседание Комисията ще се произнесе с решение по
същество, което подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14 дневен срок.

- Всяко констатирано след стартиране на производството по отнемане
на лиценз административно нарушение може да се приобщи към
инициираното производство с ново нарочно решение на ДКЕВР.

По предложението на ВАП от 18.02.2013 г., ДКЕВР в редовно заседание
е обсъдила аргументите на прокуратурата, както и установените от самата
комисия нарушения и с Решение № 01-Л-135-07 от 19.02.2013 г. на ДКЕВР
е открила процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение
България” АД Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността
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„разпределение на електрическа енергия”; С Решение № 01-Л-135-11от
19.02.2013 г. е открила процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ
Електро България” АД Лицензия № Л-135-11/29.11.2006г. за дейността
„обществено снабдяване с електрическа енергия”.

3. На 26.02.2013г. ВАП предложи на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма да упражни правомощията си по чл.70 от
Закона за енергетиката, чрез които в интерес на обществото да се
намали крайната цена на електрическата енергия до създаването на нова
ценова политика от ДКЕВР. Това можеше да се осъществи чрез налагане
на допълнителни задължения на всички енергийни предприятия за
обслужване на обществото, чиито цени подлежат на регулиране, и
предприемане на действия за пропорционално намаляване на одобрените
от ДКЕВР цени с Решения № Ц-016/28.06.2012г.; Ц-017/28.06.2012г.; Ц-
018/28.06.2012г.; Ц-068/21.12.2012г.; Ц-028/29.08.2012г.

До момента на изготвяне на доклада липсва отговор от МИЕТ.
4. На 28.03.2013 г., на основание чл. 145, ал. 1, точка 6 от Закона за

съдебната власт, ВАП отправи предложение до ДКЕВР в защита на
държавния и обществен интерес и с оглед предотвратяване
извършването на престъпление от общ характер Комисията да се
произнесе в срок до 29. 03. 2013 г., като изложи причините относно
несъставянето на актове за установяване на административни нарушения,
както и да създаде организация за изпълнението на закона. В рамките на
продължаващата проверка в ДКЕВР прокурорите от отдел НЗЗОИПГ във
ВАП установиха, че независимо от констатираните нарушения, въпреки
решенията на Комисията за започване на производство по отнемане на
лицензиите и въпреки предложенията на ВАП от 14 и 18 февруари
специализираната администрация не изпълнява своите задължения.

До момента липсва отговор от Комисията по това предложение на
ВАП. На 02.04.2013 г. е постъпил отговор отново от администрацията.
Председателят на ДКЕВР прилага доклад от дирекция, като отново липсва
решение на органа по закон – Комисията. Това прегражда пътя за развитие
на процеса по първото предложение на ВАП, а по производствата по
отнемане на лицензии ги лишава от доказателствен материал – неиздадени
АУАН – и за извършени нарушения.

V. Насоките на работата във Върховна административна прокуратура
по отношение на дейността и актовете на ДКЕВР е съчетана с работата на
други контролни органи и е в следните посоки:

1. Във връзка с прилагането на Закона за възобновяемите енергийни
източници е установено, че независимо от предоставената на определени
дружества от Фонд „Земеделие” безвъзмездна помощ в размер на от 70 до
90 процента от направените разходи, ДКЕВР признава направените
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инвестиции като разходи, независимо, че фактически те не са в пълен обем
разход за съответното дружество. (Вж. ЗВЕИ – параграф 11 ПЗР).

2. Не е уточнено как се изчисляват и признават от ДКЕВР
амортизациите и особено каква е методиката, ако съответното дружество е
получило безвъзмездна помощ. В тази насока се разглеждат решение С-
19/18.06.2012г. и С-28/31.08.2012г. на ДКЕВР

3. Липсват указания, методики или правила за определяне на цената
за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВЕИ. Неясна е и
методиката за определяне на добавките за изкупуване на зелена енергия.

Анализът на материалите по т. 1, 2 и 3 позволява да се
констатира, че лошата работа на ДКЕВР и липсата на ясни правила
водят до загуби от страна на обществения доставчик НЕК.

4. В момента ВАП изследва как ТЕЦ-овете и другите енергийни
дружества, които до 2015 г. ползват безплатни квоти за парникови емисии,
предоставени от държавата,  продават същите у нас и в чужбина, а ДКЕВР
признава това като разходи.

Работата по точки 1 – 4 продължава.

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА


