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 Въведение

 Взаимовръзката между енергийната уязвимост и предизвикателствата 
в останалите приоритетни сфери на интеграцията на ромите налага многосек-
торен подход за разрешаване проблема с достъпа до електроенергия и ком-
плексно решение. То следва да обхване както ограничаването на уязвимостта 
на потребителите на електроенергия от групата на концентрирано живеещото 
ромско малцинство, така и да стимулира на социалната интеграция на ромите.
 Ето защо, анализът на предизвикателствата и търсенето на работещи по-
литики и практики с устойчиви резултати за тази група потребители трябва да 
бъдат изведени отвъд тясно пазарната концепция, очертаваща взаимоотноше-
нията „доставчик – клиент” и разработвани, като се отчитат дълбочината и слож-
ността и на социално-политическите измерения на проблема.
 Този подход следва да засегне управлението на проблема от страна 
на основните заинтересовани страни – компаниите-доставчици и публичната 
администрация. Затова трябва да бъдат разгледани и анализирани следните 
аспекти:

- Вътрешно – организационни проблеми: човешки ресурси и технически 
капацитет, управление на процесите в компаниите;

- Икономически интереси: инвестиции и инвестиционна политика на ком-
паниите;

- Партньорства и политически интереси: взаимодействие с трети страни.

 От друга страна, следва да се обърне внимание на подхода към конкрет-
ната група потребители, като се анализират нейните особености и социално-
икономическо положение, както и бита и културните традиции на общността. 
По този начин ще се очертае картина, включваща: нагласите към потреблението 
на електрическа енергия и плащането на сметките от страна на разглеждана-
та група потребители; степента на удовлетвореност от услугата; усещането за 
дискриминационни нагласи и, не на последно място, участието на общностите и 
гражданските организации в управлението на проблема.
 По този начин е възможно да се достигне до създаване на предпоставки 
за подобряване на достъпа до електроенергия в сегрегирани квартали с преоб-
ладаващо ромско население на основание на анализа и оценката на предизви-
кателствата и добрите практики и подходи за гарантиране достъпа до електро-
енергия като универсална комунална услуга, както и тяхното разпространение.
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 І. Обект на изследването

 Обект на изследване са представители на 3 целеви групи, представля-
ващи 3 ключови заинтересовани страни: доставчици, потребители и предста-
вители на публичната администрация. Изследването обхваща всички избрани 
представители на целевите групи в шест териториални общности с преоблада-
ващо ромско население, селектирани на базата на скрининг на електроразпре-
делителните райони, осъществен съвместно с представители на 3-те електро-
разпределителни дружества, покриващи територията на цялата страна – ЧЕЗ, 
ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО.
 Подборът на общностните казуси за изследване е направен с оглед 
възможността да се обхванат възможно най-пълно две хипотези, които да типо-
логизират проблемите и проблемните райони на базата на видовете взаимоот-
ношения между доставчици и потребители:

1. Добри практики, обхващащи райони без проблеми или с проблеми с 
ограничен брой потребители;

2. Рискови райони, обхващащи места с проблеми с плащанията на значи-
телна част от населението и/или аномия, т.е. наличие на неплащане на 
почти 100% от доставената енергия, но с продължаващо доставяне.

 По този начин са избрани за представяне следните райони: 
 1. За ЧЕЗ: 
  1.1. гр. София, кв. „Факултета”
  1.2. гр. Самоков

 2. За ЕВН:
  2.1. гр. Пловдив, кв. „Столипиново”
  2.2. гр. Пещера, кв. „Луковица” и „Пирин”

 3. За ЕНЕГО-ПРО:
  3.1. общ. Варна – с. Каменар 
  3.2. гр. Варна – кв. „Максуда“.

 ІІ. Анализ на законовата база:

 Подобряването на взаимоотношенията доставчик – потребител и каче-
ството на услугата, както и нейното заплащане изискват промени с оглед осигу-
ряването на по-голяма гъвкавост на съществуващата нормативна рамка.

 1. изисквания, закрепени чрез международни документи и правила 
на ес, защитаващи основни човешки права и права на индивидите като по-
требители
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 1.1. Международните документи, приети и ратифицирани от България:
 В настоящия момент Република България е страна по всички важни меж-
дународни и регионални конвенции и договори, които целят да осигурят и за-
щитят основните права на гражданите, включително и правото на равенство на 
гражданина във всяко негово качество. Някои от тези документи са били под-
писани и ратифицирани от България още във времето на социалистическия ре-
жим, а други – след настъпването на демократичните промени в страната. Есте-
ствено, във времето на социалистическия режим не е имало случай на българ-
ски гражданин, който да е подал жалба пред международна правораздаваща 
или регулаторна институция поради нарушение на неговите основни права от 
страна на държавата. Правата съществуваха като прокламирани и защитата им 
беше формална. 
 Съгласно Българската конституция, всички международни правни до-
кументи, ратифицирани от Република България и публикувани в „Държавен 
вестник“, се считат за част от вътрешното законодателство и имат преимуще-
ство пред вътрешно-правни актове, които им противоречат1. Според чл. 6 на 
Българската конституция всички граждани са родени свободни и равни по до-
стойнство и права. Алинея втора на същия текст по-нататък развива принци-
па на равенство, като определя, че всички граждани са равни пред закона и не 
се позволяват никакви привилегии или ограничения, основани на поредица от 
признаци (определени в Конституцията и разширени с приемането на Закон за 
защита от дискриминация2). Макар че Конституцията има пряко приложение, 
все пак следва да се отбележи, че не съществува конституционна процедура за 
защита на нарушени основни права на гражданите, които са прокламирани в са-
мата Конституция. Горепосочената конституционна разпоредба е била ползвана 
успешно само два пъти за времето на съществуването си – в рамките на съдебни 
процедури за защита на правата на равно третиране на малцинствата3 .  
 България е подписала и ратифицирала Европейската конвенция за чо-
вешките права и основните свободи (ЕКЧП) и нейните протоколи № 1, 4, 6 и 7. 
Следва да се отбележи обаче, че България все още не е ратифицирала Протокол 
№ 12 на ЕКПЧ (общата забрана за дискриминация). На основание на ЕКПЧ, Бълга-

1 Чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България.

2 В сила от 1.01.2004 г.

3 Случаите имат конкретно отношение към темата на настоящото изследване, тъй като се отнасят до 
откази на частни доставчици на обществени услуги да позволят достъп на потребители от ромски произход. 
И двата случая са съдебно решени в полза на ищците от Казанлъшки районен съд и Районен съд – Стара 
Загора, още преди приемането и влизането в сила на Закон за защита от дискриминация. И в двете решения 
съдилищата намират, че ищците са претърпели неимуществени /морални/ вреди вследствие на това, че са 
били дискриминирани на етническа основа, и ответниците са осъдени да заплатят обезщетения за нанесени 
неимуществени вреди.
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рия се е задължила да осигури защита за правата, защитени от Конвенцията4. 
Важни международни документи, гарантиращи основните права на гражданите 
са Международният пакт за икономически, социални и културни права, рати-
фициран от България и обнародван в „Държавен вестник“ на 28 май 1976 г. и 
Международният пакт за граждански и политически права, публикуван на съща-
та дата. И двата документа са приети по времето на социалистическия режим в 
страната, когато не са предприемани конкретни мерки за реализирането им.
 1.2. Директиви, въведени със Закона за енергетиката и регламенти, кои-
то са директно приложими:

•	 Директива	 2003/54	 относно	 общите	 правила	 за	 вътрешния	 пазар	 на	
електроенергия (Електрическа директива) формулира правилата, отна-
сящи се до организацията и функционирането на електроенергийният 
сектор, достъпа до пазара, критериите и процедурите, приложими към 
организирането на търгове и даването на разрешения, както и управле-
нието на мрежите. Общите правила за организация на сектора обхващат: 
задължения, свързани с обществени услуги и защита на потребителя; на-
блюдение на сигурността на доставките; технически правила; производ-
ството и режима по отношение на нови мощности; управление на пре-
носната мрежа; управление на разпределителната мрежа; счетоводни 
въпроси; организация на достъпа до мрежата; регулаторните власти и 
органи; мониторинг на вноса на електроенергия; дерогациите и отчи-
тане изпълнението на изискванията на директивата. Практиката в ЕС по 
отношение на пазарната организация и търговията с електроенергия е 
различна, но във всички случаи е съобразена с тези единни правила, на 
базата на които се вземат и индивидуалните решения от всяка държа-
ва-членка. В рамките на разнообразните подходи, които предоставя 
европейското енергийно законодателство и задълженията, които се на-
лагат на държавите-членки, са налице широки възможности за вземане 
на национално решение по отношение на регулирането в енергетика-
та. Основен принцип, а и практика в по-развитите в пазарно отношение 
държави, е запазване на регулирането единствено по отношение на 
компаниите, които осигуряват мрежови услуги (пренос, разпределение 
и системно управление), докато сделките, свързани с обмена на енергия, 
са освободени от регулиране. В държави като България, в които пълното 
отваряне на пазара е факт от скоро, се прилага по-обхватно регулиране 
на сектора, с оглед запазването на баланса на интересите на енергийни-
те компании и на потребителите в условията на развиващ се пазар;

4 След ратифицирането на Конвенцията Европейският съд за правата на човека произнесе поредица от 
решения срещу България.
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•	 Директива	2005/89	относно	мерки	за	обезпечаване	сигурността	на	снаб-
дяването с електроенергия и развитие на инфраструктурата;

•	 Директива	2001/77	за	производството	на	електроенергия	от	възобновя-
еми енергийни източници във вътрешния пазар на електроенергия;

•	 Регламент	1228/2003	относно	условията	за	достъп	до	мрежи	при	транс-
граничен обмен на електроенергия. 

 Важно е да се има предвид, че Европейският съюз реши да започне по-
етапно въвеждане на конкуренция в енергетиката с цел подобряване на ефек-
тивността на сектора и на икономиката като цяло през 1995 г. От 01 юли 2007 г. 
българският електроенергиен пазар е нормативно либерализиран, което в слу-
чая означава, че всеки потребител на електрическа енергия и природен газ е 
получил законово право на избор на доставчик и на свободен и равнопоставен 
достъп до мрежата за транспортиране на енергията до мястото на потребление. 
Превръщането на пълната либерализация от юридическо право в практическа 
възможност за всеки потребител, обаче, естествено все още не е налице. За да 
бъде постигната тази цел, държавите-членки на ЕС са длъжни да гарантират, че 
ще осигурят управление на енергийните предприятия в съответствие с общи-
те правила, дефинирани в директиви, като ще прилагат еквивалентно третира-
не спрямо всеки от пазарните субекти (както по отношение на правата, така и 
на задълженията му). Същевременно, държавите-членки имат правомощие да 
налагат на предприятията, работещи в енергийния сектор, задължения, които 
касаят обществени услуги, свързани със сигурността, редовността, качеството 
и цената на доставките и опазването на околната среда. Също така, държавите-
членки са длъжни да създадат такива механизми на регулиране, които осигуря-
ват адекватен и ефективен контрол и прозрачност с оглед избягване на злоу-
потреба с господстващо положение. Националните регулаторни органи са тези, 
които отговарят за това да няма дискриминация, да има ефикасна конкуренция 
и функциониране на пазара и следва да са изцяло независими от енергийната 
индустрия.
 През 2009 г. Европейският съюз прие нови правила за вътрешния енерги-
ен пазар, следвайки позитивния вот на Европейския парламент през април. Но-
вите мерки следва да подобрят ситуацията на пазара, давайки на потребители-
те по-голяма защита и най-ниските възможни цени на енергията. Новите мерки 
следва да подобрят и енергийната ефективност. Страните от ЕС имат 18 месеца, 
за да транспонират новите правила в националното си законодателство. Основ-
ната цел на мерките е да бъдат създадени регулаторните рамки, необходими за 
пълното отваряне на пазара. Сред приетите правила най-важните са: Създаване 
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на независим регулаторен орган на енергийния пазар, като случаите, които са 
извън националните компетенции ще бъдат решавани от Европейската агенция 
за сътрудничество и енергийно регулиране; Увеличаване на междудържавното 
сътрудничество в областта на енергетиката, което означава, че електроразпре-
делителните дружества трябва да изготвят общи търговски и технически пра-
вила и стандарти за сигурност, както и да координират инвестиционните нужди 
на ниво ЕС; По-голяма солидарност, като се има предвид, че при „близки» енер-
гийни пазари, ЕС по-лесно се справя със заплахите за сигурността на мрежата; 
Разделяне на дейността по производство и продажба на електричество от раз-
пределението на енергията; Подобряване на прозрачността на пазара и равен 
достъп до информация относно дейността на компаниите, което следва да до-
веде и до по-прозрачно ценообразуване и повишаване на доверието на потре-
бителите; Интересът на потребителите трябва да бъде водещ на пазара.

 2. закон за енергетиката

 Законът за енергетиката урежда обществените отношения, свързани с 
осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, тран-
зитен пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен 
газ, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ и използване 
на възобновяеми енергийни източници, както и правомощията на държавните 
органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола. В 
глава девета от Закона за енергетиката се уреждат най-общо обществените от-
ношения в областта, които са доразвити в следните подзаконови нормативни 
актове:

- Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката;
- Наредба за сервитутите на енергийните обекти;
- Наредба за присъединяване на производители и потребители на елек-

трическа енергия към преносната и разпределителните електрически 
мрежи;

- Наредба за проектиране, изграждане и поддържане на електрически 
уредби за ниско напрежение в сгради;

- Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводи;
- Наредба за техническата експлоатация на електрическите централи и 

мрежи;
- Наредба за техническата експлоатация на електрообзавеждането;
- Правила за управление на електроенергийната системи;
- Правила за управление на електроразпределителните мрежи;
- Правила за търговия с електрическа енергия;
- Правила за измерване на количеството електрическа енергия.
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 Сред основните цели на този закон е създаването на предпоставки за ка-
чествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа 
и топлинна енергия и природен газ. Законът изрично указва, че производството, 
вносът, износът, преносът, транзитният пренос, разпределението и търговията с 
електрическа и топлинна енергия и природен газ се извършват при гарантира-
не защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната сре-
да, интересите на потребителите и националните интереси. Регулирането на 
дейностите в енергетиката се осъществява от независимия специализиран ор-
ган – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). В областта 
на природния газ и електроенергията дейностите, подлежащи на лицензиране 
от страна на ДКЕВР, съгласно Закона за енергетиката са: производство на елек-
троенергия, пренос на природен газ/електроенергия, съхранение на природен 
газ; обществена доставка на природен газ/електроенергия; транзитен пренос на 
природен газ; търговия с електрическа енергия; организиране на пазар на елек-
трическа енергия; снабдяване с електрическа енергия и природен газ от крайни 
снабдители. В правомощията на ДКЕВР е и ценовото регулиране, като на регу-
лиране от Комисията подлежат: цените, по които Общественият доставчик про-
дава природния газ/електроенергия на крайни снабдители; цената за пренос на 
природен газ/електроенергия по газопреносната мрежа; цената за съхранение 
на природен газ; цените за присъединяване към мрежите. Като част от своите 
правомощия, Комисията изготвя и контролира спазването на условията и прави-
лата за снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия и при-
роден газ, включително нормите за качество на услугите. Освен това, Комисията 
разглежда жалби на потребители срещу лицензианти, свързани с изпълнението 
на определена лицензионна дейност и е длъжна да осигурява баланс и равно-
поставеност между интересите на енергийните предприятия и потребителите, 
както и да следи за балансираното изменение на цените за крайния потребител. 
Законът изрично определя, че при необходима компенсация на разходи, същата 
се осъществява по недискриминационен и прозрачен начин по отношение на 
всички потребители. Между разпоредбите, определящи закрилата на потреби-
телите, от голямо значение е тази, според която различните лицензи се издават 
или продължават само след извършването на предварителна проверка, която 
цели да установи дали не увреждат или биха увредили интересите на потре-
бителите. Законът изрично указва, че енергийните предприятия са длъжни да 
извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните потребители. 
Операторите на електроенергийната система, на топлопреносната мрежа, на 
газопреносната мрежа или операторът на съответната разпределителна мрежа 
могат да разпоредят временно прекъсване или ограничаване на производство-
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то или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ 
без предварително уведомяване на производителите и потребителите само при 
определени форсмажорни обстоятелства, които са изрично изброени в закона, 
като са длъжни предварително да уведомят производителите и потребители-
те за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването при 
извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в ек-
сплоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 
планиране. В защита на правата на потребителите, обществените снабдители на 
електрическа енергия публикуват одобрените общи условия най-малко в един 
централен и един местен всекидневник. Общите условия влизат в сила 30 дни 
след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане 
от потребителите, но в срок до 30 дни след влизането в сила на Общите условия 
потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния 
обществен снабдител на електрическа енергия заявление, в което да предложат 
специални условия. Всеки потребител, който отговаря на законовите условия 
за присъединяване към електропреносната мрежа има право на това. Заедно с 
това законът изисква (в чл. 120, ал. 1) електрическата енергия, използвана от по-
требителите, да се измерва със средства за търговско измерване, собственост 
на съответното преносно или разпределително предприятие, разположени до 
или на границата на имота на потребителя. Това изискване, което по съще-
ство не се спазва в много от случаите от основните разпределители на електро-
енергия в България по отношение на така наречените ромски гета, очевидно 
съставлява неравно третиране и в този смисъл поставя жителите на тези гета в 
позицията на уязвими потребители. В тези райони електроизмервателните уре-
ди са поставени на стълбове с височина от 6 до 12 метра, което не позволява 
визуален контрол от страна на потребителите и по този начин ги поставя в по-
неблагоприятна позиция в сравнение с останалите по смисъла на Закона за за-
щита от дискриминацията. Прекъсване на потреблението от страна на електро-
разпределителното предприятие се допуска само в случаи на сериозни наруше-
ния от страна на потребителите и предприятията са длъжни да го възстановят 
веднага след отстраняване на нарушението. В този смисъл отново можем да ви-
дим жителите на ромските гета като уязвими потребители, тъй като практиката 
показва, че по отношение на тях тези правила не се спазват. Напротив – прила-
гат се колективни санкции като например спиране на енергоподаването за цели 
райони поради неплатени сметки на отделни потребители, аварийните служби 
не работят с непрекъснато работно време, както за останалите райони, а само 
в рамките на работната седмица, при това с работно време от 9 часа сутрин до 
16 часа следобед. Аналогични са законовите задължения на топлопреносните 
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и газопреносните предприятия по отношение на потребителите. Колективният 
характер на тази услуга обаче, поставя в неизгодна позиция потребителите, ко-
ито по една или друга причина не желаят да я използват, но въпреки това са 
задължени да заплащат такси мощност и разпределение на топлоенергия чрез 
общи съоръжения, което представлява нарушение на принципите на свободния 
пазар. Естествено, законът определя и административно-наказателна отговор-
ност за неизрядни потребители. 

 3. закон за енергийната ефективност: 

 Законът за енергийната ефективност урежда обществените отношения, 
свързани с провеждането на държавната политика по повишаване на енергий-
ната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги. Законът урежда 
държавната политика в областта на производството и потреблението на елек-
троенергия. Със закона е създадена Агенция за устойчиво енергийно развитие, 
чийто директор има задължението да предлага разработването и усъвършен-
стването на стандарти в областта на енергийната ефективност с цел хармонизи-
рането им с европейските норми и стимулиране повишаването на енергийната 
ефективност при потреблението на енергия, както и да взаимодейства с цен-
тралните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държав-
ни органи, със сдружения на работодатели, с браншови организации, сдруже-
ния на потребители и с юридически лица с нестопанска цел. Законът определя 
и възможности за насърчаване на участието на потребителите на електрическа 
енергия, топлинна енергия и природен газ в сгради от тип „етажна собственост“ 
– ако са учредили юридически лица (асоциации) по реда на чл. 152 от Закона за 
енергетиката, те могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повиша-
ване на енергийната ефективност от фонд «Енергийна ефективност».

 4. наредба № 65 за присъединяване на потребители към електропре-
носната и електроразпределителните мрежи. 

 Това е нормативният акт, с който се определят условията и реда за: 
- присъединяване на обекти на потребители на електрическа енергия и 

на електрически централи към преносната или разпределителните мре-
жи;

- присъединяване на обекти на разпределителните предприятия към 
преносната мрежа;

- промени в присъединяването на съществуващи присъединени към 

5 Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн , ДВ, бр. 74 от 24.08.2004 г.; изм. с Решение 
№ 2535 от 21.03.2005 г. на ВАС нa РБ - бр. 27 от 29.03.2005 г., в сила от 29.03.2005 г.; изм. и доп., бр. 25 от 5.03.2008 г.
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електрическите мрежи обекти и електрически централи;
- сключване на договорите за присъединяване;
- преустановяване присъединяването и снабдяването с електрическа 

енергия на обекти на потребители и присъединяването на обекти на 
разпределителни предприятия и на електрически централи.

 На основание на наредбата, електрическа централа, обекти на потре-
бител и разпределително предприятие се присъединяват към съответната 
електрическа мрежа въз основа на: проучване за условията и начина на присъе-
диняване, извършвано от преносното или съответното разпределително пред-
приятие, към чиято мрежа може да се осъществи присъединяването; предвари-
телен договор за присъединяване, сключен между преносното или съответното 
разпределително предприятие по т. 1 и възложителя на присъединявания обект 
или на електрическа централа; договор за присъединяване, сключен между 
преносното или съответното разпределително предприятие, към чиято мрежа 
ще се осъществи присъединяването и лицето, поискало присъединяването на 
обекта. Проучването за присъединяване се извършва след издаване на виза за 
проектиране, когато издаването й е задължително, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията. Предварителният договор за присъеди-
няване се сключва преди изготвянето на инвестиционния проект за изгражда-
не или преустройство на присъединявания обект или електрическа централа. 
Договорът за присъединяване от своя страна се сключва след одобряването 
на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за изгражда-
не или преустройство на присъединявания обект. Преносът на електрическа 
енергия от електрическа централа към присъединяван обект се осъществява 
след въвеждането им в експлоатация, включително и на съоръженията за при-
съединяване, при условията и по реда на ЗУТ. В рамките на описания процес 
преносните и разпределителните предприятия предоставят информация за 
възможностите за присъединяване на нови обекти във връзка с инвестиционни 
намерения. Тази дейност се предоставя като консултантска услуга. Необходимо 
е присъединяваният обект да отговаря на техническите изисквания на тази на-
редба и на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 
Важно е също да се отбележи, че преносното и/или разпределителните пред-
приятия могат да отказват присъединяването на обект, когато не отговаря на 
изискванията и застрашава надеждната работа на електроенергийната система, 
сигурността и качеството на снабдяването на потребителите с електрическа 
енергия, здравето и живота на гражданите и собствеността на трети лица. Така 
описаните нормативни изисквания поставят под въпрос възможността за при-
съединяване на обекти в ромските квартали, където строителството не отгова-
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ря на изискванията на ЗУТ, а дори и да отговаря, собствениците на постройки в 
най-честия случай не са в състояние да се снабдят с и предоставят необходима-
та документация. Проучването на условията за присъединяване на обект към 
електрическата мрежа стартира с подаване на писмено искане на потребител 
към съответното разпределително дружество. Тук с оглед на конкретната об-
становка в ромските квартали е важно да се отбележи, че такова искане може 
да бъде подавано както в случаите на изграждане на нов обект, за което в об-
щия случай никой не е в състояние да предостави необходимата документация, 
така и в случай на обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на 
електрическа енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е вече при-
съединен към електрическата мрежа. Практически това се оказва много важен 
момент, поради практиката на разпределителните дружества и законовото из-
искване за предоставяне на строителна документация, само в случаите на при-
съединяване на нов обект. Това е така, защото разпоредбата дава възможност 
при изпълнението на определени условия в ромските квартали да възникват 
нови потребители чрез използване на възможността за отделяне от съществу-
ващ абонат. В този случай, на основание на наредбата е необходимо алтерна-
тивно предоставяне на нотариален акт на съществуващия обект или договор за 
наем за съществуващия обект (или обособена самостоятелна част от него). Тъй 
като в ромските квартали съществуват масово обособени части от съществува-
щи обекти, които не са отделно захранени, възниква законовата възможност 
потребителите да бъдат стимулирани да узаконят отношенията си с първичния 
собственик чрез сключване на наемен договор с него. Договорът следва да има 
нотариална заверка. Необходимо е и да се представи нотариално заверена де-
кларация от първичния собственик и титуляр на електромерна партида, че е 
съгласен неговия наемател да отдели нов електромер. Тази документация е до-
статъчна с оглед изискванията на наредбата за стартиране на проучване за отде-
ляне и ново присъединяване. В искането за извършване на проучването следва 
да се посочват: точния адрес и предназначението на обекта; броят на бъдещите 
потребители; предоставената мощност; присъединената мощност; броят на фа-
зите; броят на независимите източници за електрозахранване на присъединя-
вания обект, в съответствие с изискванията на присъединяваното лице за си-
гурност на доставките на електрическа енергия; срокът за въвеждане на обекта 
в експлоатация; точният адрес за кореспонденция; видът на приемниците на 
електрическа енергия, включително и тези, които могат да предизвикат недо-
пустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, 
доставяна на други потребители. След извършване на проучването, преносното 
или съответното разпределително предприятие изготвя и предлага на лицата, 
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подали искането или проект на предварителен договор за присъединяване, 
включващ условията за присъединяване (когато тези лица са възложители на 
обекти, които се изграждат или преустройват по реда на ЗУТ) или писмено ста-
новище за условията за присъединяване – във всички останали случаи, т.е. и в 
описания случай с представяне на наемен договор. Договор за присъединяване 
на обекти на потребители към електрическата мрежа се сключва между пренос-
ното или съответното разпределително предприятие и лицето, сключило пред-
варителен договор за присъединяване или, на което е представено писмено 
становище за условията за присъединяване. 

 5. закон за защита на потребителите:

 С приемането6  му в сила влезе ново и по-модерно средство за защита на 
правата на потребителите, съобразено с Европейските директиви в тази област 
и отразяващо демократичното развитие на страната и поставянето на личността 
на полагащото й се място. Приемането на новото законодателство се обуслови 
от следните обстоятелства: изграждането на функционираща пазарна икономи-
ка в България наложи приемането на модерно законодателство за защита на по-
требителите, което да може да осигури както защита на потребителите, така и 
постигането на икономическа ефективност чрез гарантиране защитата на всич-
ки икономически субекти; разнообразието от предлагани стоки и услуги, раз-
витието на нови търговски техники за продажба, развитието на рекламата, отва-
рянето на българския пазар за стоки от внос наложиха създаването на уредба на 
посочените области и постигане на равновесие във взаимоотношенията между 
потребители и търговци. Приемането на новото законодателство целеше пости-
гането на няколко основни цели, а именно: очертаване насоките на политиката 
за защита на потребителите в България; осигуряване високо ниво на защита на 
тяхното здраве, безопасност и икономически интереси и постигане по-висока 
степен на хармонизация на българското законодателство в областта на защи-
тата на потребителите, съобразно поетите ангажименти на Република България 
за присъединяване към Европейския съюз. Другите основни цели, които новият 
закон постига са: 

•	 създаване	на	предпоставки	за	увеличаване	доверието	на	потребителите	
в пазарната икономика; 

6 Обн. ДВ. бр.99 от 9 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр.51 от 23 юни 2006 г., изм. ДВ. 
бр.53 от 30 юни 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ. бр.105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ. бр.108 от 29 
декември 2006 г., изм. ДВ. бр.31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 май 2007 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 юли 2007 
г., изм. ДВ. бр.64 от 7 август 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 април 2008 г., изм. ДВ. бр.102 от 28 ноември 2008 г., изм. ДВ. 
бр.23 от 27 март 2009 г., изм. ДВ. бр.42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.15 от 23 
февруари 2010 г., изм. ДВ. бр.18 от 5 март 2010 г., изм. ДВ. бр.97 от 10 декември 2010 г., изм. ДВ. бр.18 от 1 март 2011 
г., изм. ДВ. бр.38 от 18 май 2012 г., доп. ДВ. бр.56 от 24 юли 2012 г.
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•	 създаване	на	условия	за	прилагане	на	законодателството;	
•	 потвърждаване	автономния	характер	на	политиката	за	защита	на	потре-

бителите и създаване на условия за интегриране на тази политика при 
провеждането на другите политики; 

•	 насърчаване	дейността	на	сдруженията	на	потребителите,	както	и	раз-
ширяване на представителството им в органите, осигуряващи защитата 
на потребителите; 

•	 създаване	на	условия	за	координация	в	работата	на	министерствата	и	
ведомствата, имащи отношение към защитата на потребителите. 

 В новия закон за първи път бяха разширени основните права на по-
требителите, провъзгласени в Закона за защита на потребителите и правилата 
за търговия от 1999 г., обхващайки препоръките, съдържащи се в Резолюция-
та на Икономическия и Социален съвет на ООН от 1984 г. Законът провъзгласи 
също така и правото на образование на потребителите по въпроси, отнасящи 
се до потребителска защита и правото на представителство на потребителите 
в държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат. Законът 
включи в своя обхват и услугите, в т.ч. по отношение на безопасността им, по-
добри се правната регламентация на гаранциите и рекламациите на потреби-
телите, въведоха се изискванията на чл. 153 от Договора от Амстердам, което 
допринесе за по-добро отчитане на политиката за защита на потребителите при 
провеждането на другите политики. Уредено бе сътрудничеството и обмена на 
информация между отделните контролни органи, както и взаимоотношенията 
между администрацията и сдруженията на потребителите, с което се постиг-
на създаването на условия за активно участие на потребителите и на техните 
представители в прилагането на законодателството и в процеса на вземане на 
решения по въпроси, които ги засягат. Законът определи критерии за предста-
вителност на сдруженията на потребители в консултативните органи и преодо-
ля ограничителния характер на разпоредбата на §2 от Преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за защита на потребителите и за правилата за 
търговия от 1999 г., съгласно които законът не се прилага за търговска дейност 
със стоки и услуги, условията и редът за осъществяването на която, са уредени 
в друг нормативен акт, като възприе обратния подход – разпоредбите на специ-
алните закони, имащи отношение към защитата на потребителите, се прилагат 
по отношение на необхванатите от този закон въпроси. При противоречие на 
правни норми на два общи или два специални закона се прилагат тези разпо-
редби, които осигуряват по-висока степен на защита на потребителите. 
 Целта на закона е да осигури защита на основните права на потребите-
лите, като право на информация за стоките и услугите; право на защита срещу 
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рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живо-
та, здравето или имуществото им; право на защита на икономическите им ин-
тереси при придобиването на стоки и услуги при заблуждаваща, непочтена и 
неразрешена сравнителна реклама, нелоялни търговски практики и способи за 
продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за 
стоките; право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки; право 
на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потреби-
телски спорове; право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им; 
право на сдружаване с цел защита на интересите им; право на представителство 
пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат. След 
едногодишно действие на новото законодателство, 40-то Народно Събрание 
прие допълнителни промени, внесени за разглеждане от Министерски съвет на 
01.06.2007 г. и приети на 25.07.20077  г. Необходимостта от изменение и допълне-
ние на Закона за защита на потребителите се обуслови от следните предпостав-
ки: от една страна, следваше да се преодолеят пропуските в процеса на привеж-
дане на българското законодателство в съответствие с изискванията на евро-
пейското право за защита на потребителите, в т.ч. по отношение на нелоялните 
търговски практики на търговци спрямо потребители. От друга страна се оказа, 
че потребителите все още са слаба страна в пазарните отношения с търговци и 
тяхната защита изисква приемането на ефективни законодателни мерки. Не на 
последно място, практиката показа, че е необходимо да се предостави възмож-
ност на Комисията за защита на потребителите да използва процедурата на чл. 
186 „б“ от Закона за защита на потребителите за бързо производство при пред-
явяване на искове за защита на колективните интереси на потребителите. Но-
вовъведенията гарантираха правата на потребителите, като установиха админи-
стративно-правни и гражданско-правни механизми за защита. За нарушения на 
правните норми се предвиди налагане на административни наказания на нару-
шителите от страна на контролните органи. В същото време, при сключен дого-
вор в резултат на използването на нелоялна търговска практика, потребителят 
има право да му бъдат възстановени платените от него суми по договора, без да 
дължи връщане на получената стока и обезщетение и/или неустойка. Приема-
нето на новите разпоредби способства за ограничаване на измамите и злоупо-
требите спрямо потребителите и допълни изградения механизъм за защита на 
икономическите интереси на потребителите. Законът по същество определя ор-
ганите и организациите за защита на потребителя: Министърът на икономиката 
и енергетиката, който следва да провежда и координира държавната политика 
в областта на защитата на потребителите, както и да предприема мерки за инте-

7 Обн. ДВ бр. 64/2007 г.
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гриране на политиката за защита на потребителите при провеждане на другите 
секторни и хоризонтални политики, прави предложения за изменение на дей-
стващи и за приемане на нови нормативни актове в областта на защитата на по-
требителите; издава подзаконови нормативни актове в областта на защитата на 
потребителите в случаите, предвидени в закон; дава становища по нормативни 
актове, имащи отношение към защитата на потребителите; ръководи работата 
на Националния съвет за защита на потребителите; координира дейността на 
другите административни органи, имащи отношение към защитата на потреби-
телите и осъществява сътрудничество с административни органи за защита на 
потребителите на други държави и представлява Република България в между-
народните организации за защита на потребителите. Комисията за защита на 
потребителите, от друга страна, приема годишна план-програма и периодични 
планове за извършване на контролна дейност; осъществява контрол върху за-
блуждаващата, непочтената и неразрешената сравнителна реклама; предявява 
искове за колективна защита на потребителите; изготвя насоки и препоръки във 
връзка с конкретни неравноправни клаузи в договорите; осъществява контрол 
за безопасност на стоките и услугите в съответствие с изискванията на този за-
кон. Отделно от това председателят на Комисията за защита на потребителите 
представлява Комисията и упълномощава лица, които да я представляват; ръко-
води заседанията на Комисията; ръководи, координира и контролира осъще-
ствяването на цялостната дейност на администрацията на Комисията; упраж-
нява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните слу-
жители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудови 
правоотношения; сключва договори, необходими за дейността на Комисията и 
на нейната администрация, или оправомощава лица за тяхното сключване; из-
дава индивидуални административни актове, наказателни постановления и на-
лага принудителни административни мерки и оправомощава длъжностни лица 
за издаването на наказателни постановления в предвидените в нормативни 
актове случаи. Тези органи се подпомагат от местната администрация в лицето 
на кметовете, които създават в общинската администрация звено за защита на 
потребителите. В закона са определени и условията за създаване на сдружения 
на потребителите. Те имат право да получават информация за проекти на нор-
мативни актове, отнасящи се до правата и интересите на потребителите и да да-
ват становища по тях; да информират контролните органи за случаи, в които са 
нарушени правата на потребителите; да получават информация от държавните 
и общинските органи за проекти на методики за формиране цените на обще-
ствените услуги, свързани с топлоснабдяване, електроснабдяване, водоснабдя-
ване и канализация, транспорт, пощенски съобщения и далекосъобщения; да 
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предлагат на всички контролни органи извършването на проверки, анализи и 
изпитвания на стоки и услуги; да съдействат за разрешаване на спорове, възник-
нали между потребители и търговци; да сезират съда за нарушаване на права-
та и интересите на потребителите в случаите и при условията на този закон; да 
сключват колективни споразумения със сдруженията на търговците. 
Законът дава право на потребителите при нарушаване на правата, предоставе-
ни им по него да подават сигнали, жалби и молби до контролните органи, изпъ-
лняващи функции за защита на потребителите. Държавните органи са длъжни 
да регистрират подадените до тях сигнали, жалби и молби на потребителите и 
да образуват производство за разглеждането им. Органът, до който е подаден 
сигнал, жалба или молба, е длъжен да насочи потребителя и да му разясни него-
вите права и задължения. На лицата, чиито искания са незаконосъобразни или 
неоснователни или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, се 
посочват съображенията за това. Срокът за разглеждане е 14 дни. Решението 
се съобщава писмено на подателя и на другите заинтересовани лица и орга-
низации. Министърът на икономиката и енергетиката създава и помирителни 
комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители 
и търговци. Съществува и възможността сдруженията за защита на потребите-
лите да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или 
търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потре-
бителите. Сдруженията на потребителите имат право и да предявяват искове 
за обезщетяване на вредите, причинени на колективните интереси на потреби-
телите. Получените по тези искове обезщетения могат да бъдат изразходвани 
само за защита на интересите на потребителите. Целият контрол по този закон 
се осъществява от Комисията за защита на потребителите към министъра на 
икономиката и енергетиката. Законът съдържа и административно-наказателни 
разпоредби, в случай на намерено нарушение. 

 6. закон за защита от дискриминация.

 Законодателното развитие на защитата на правото на недискримина-
ция (равенство) намери отражение в съобразяването с основните Директиви на 
Съвета на ЕС, регулиращи изискванията в тази материя и създаването и приема-
нето на специален закон – Закон за защита от дискриминация8 . Законът осигуря-
ва защита както за физическите лица, така и за юридически лица – по отношение 
на техният членски състав или заетите в тях лица. Предложени са дефиниции на 
понятията пряка и непряка дискриминация, тормоз, включително сексуален 

8 В сила от 01.01.2004 г., обн. ДВ. бр.86 от 30 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ. бр.105 от 
29 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г.
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тормоз, расова сегрегация и преследване9 . Също така, като дискриминация 
се определя изграждането и поддържането на архитектурна среда, която за-
труднява достъпа на лица с увреждания до обществени места10  – разпоредба, 
която има отношение към особените права на хората с увреждания в качество-
то им на потребители на обществени услуги. Законът съдържа и разпоредби, 
които определят изключенията от общия принцип на недискриминация. Те са 
съобразени с изискванията на европейските директиви. Някои от принципните 
разпоредби на закона бяха наречени “революционни” за българската правна си-
стема. Изброените по-долу имат пряко отношение към защитата на равенство-
то на гражданите, включително в качеството им на потребители на обществени 
услуги. Като най-показателен пример в това отношение може да се посочи раз-
поредбата на чл. 9 от закона, която се отнася към обръщане на доказателстве-
ната тежест в случаи, в които се претендира за нарушаване на правото на равно 
третиране11 . Друга иновативна разпоредба се съдържа в алинея 3 на чл. 71 от 
Закона – частта за съдебно производство. Тази разпоредба даде възможност на 
юридически лица с нестопанска цел, които са регистрирани в обществена полза 
да инициират съдебни дела от свое име, като се конституират като ищци в случа-
ите, в които се твърди нарушаване на правата на мнозина. Глава втора на Закона 
за защита от дискриминация дефинира основните сфери на защита от неравно 
третиране и е разделена съответно на три раздела: Защита при упражняване 

9 Дефиницията на пряка дискриминация, която българският закон дава, е в съответствие с изискванията на 
двете директиви. Дефиницията на непряка дискриминация полага принципа на пропорционалността като 
ограничение („...и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими ...”). Това е в съответствие с 
принципа за пропорционалност и изискването на чл. чл. 2, пар. b) на двете директиви. Дефиницията на тормоз 
е в съгласие с изискванията на директивите, както и дефиницията на “подбуждане към дискриминация”, която 
също отразява концепцията на двете директиви по проблема.

10 Една от критиките към Закона за непълно съответствие в евро-стандартите се отнася до непълното 
съответствие с концепцията за „reasonable accommodation” по отношение на лицата с увреждане, отразена 
в чл. 5 на Директива 2000/78. Според Закона за защита от дискриминацията нарушение представлява само 
ограничаването на достъпа на лица с увреждания до обществени места, докато директивата се отнася ясно и 
до частния сектор.

11 Разпоредбата е от особена важност, тъй като създава по-благоприятни условия за защита на правото 
на равно третиране на жертвите на дискриминация, отколко при принципното положение на ищеца в 
българското гражданско съдопроизводство. На основание на общите принципи и разпоредби на българския 
Гражданско-процесуален кодекс, ищецът следва да направи пълно доказване на своето твърдяно право, докато 
ответникът може да остане в напълно пасивна позиция и все пак да спечели съдебния спор, ако ищецът 
не успее да проведе пълно доказване. Според специалната процесуална разпоредба на Закона за защита от 
дискриминацията обаче, за ищецът е достатъчно да докаже пред съда факти, от които може да се направи 
извод, че е налице дискриминация и при положение, че успее да стори това, в тежест на ответника се прехвърля 
да докаже, че не е нарушил правото на равно третиране. Това преразпределение на доказателствената тежест 
се постигна в българския закон като отговор на изискването на европейските директиви и практически даде 
много по-голям шанс на жертвите на твърдяна дискриминация да успеят в процеса за доказване на своето 
право. Разпоредбата е резултат на анализа на дългогодишната практика по анти-дискриминационни 
производства на редица европейски страни, в рамките на която практика се е доказало, че в повечето случаи 
доказателствата и доказателствените средства се намират в притежание на ответника и е в негова власт и 
възможност да ги представи на съда, ако прецени, че ще му помогнат да защити позицията си.
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правото на труд, Защита при упражняване правото на обучение и образование и 
Защита при упражняване на други права, която касае преди всичко ползването 
на обществени услуги. Що се отнася до достъпа до други права и публични услу-
ги – този раздел от Закона беше съкратен в процеса на второ гласуване в Народ-
ното събрание и драстично ограничен, но съдържа изискването за задължения 
за предоставяне на стоки и услуги без оглед на признаците, по които дискри-
минацията е забранена. Законът създаде като защитен орган специализирана 
Комисия за защита от дискриминацията. Ролята на Комисията е многопластова. 
Тя следва да се занимава с производства по оплаквания от дискриминация и 
да налага административни санкции, но също така и да осъществява цялостен 
контрол по спазването на закона, да подготвя доклади, препоръки и проучва-
ния и да провежда обучения12. Няколко са разпоредбите, които дават основание 
да се заключи, че конституирането на Комисията ще допринесе за защита пра-
вата на жертвите на неравно третиране. Първо, Комисията следва да заседава 
по случаи на твърдяна дискриминация в състави от трима комисионери, като 
съставите, които се формират, се специализират в различни видове дискрими-
нация13.  Наличието на специализиран състав следва да резултира в създаване 
на повече доверие в професионализма на комисионерите от страна на жертви-
те на твърдяна дискриминация. Освен това, за разлика от съдебното производ-
ство, за инициирането на което е необходимо жертвата на твърдяна дискрими-
нация да заведе искова молба, Комисията за защита срещу дискриминация има 
възможност да инициира производство както по оплакване на пострадал, така 
и по сигнал на трето лице (физическо или юридическо – т.е. включително и не-
правителствена организация), както и да се самосезира, ако й е станал известен 
случай на дискриминация14 . Тези възможности – за иницииране на производ-
12 Според изискванията на Закона за защита от дискриминация (ЗЗД, Преходни и заключителни разпоредби 
§2) в тримесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание избира, а президентът назначава 
своята квота от членовете на комисията. Забележка: Законът е в сила от 1.01.2004 г.) Комисията следваше 
да бъде конституирана в срок до 31 март 2004 г. На практика обаче, Комисията се създаде непосредствено 
преди провеждането на парламентарни избори 2005, т.е. с повече от една година закъснение. До края на 2005 г. 
Комисията практически не изпълняваше функциите и отговорностите, които са й вменени със закона. Това е 
резултат както от недостатъчната активност на самите членове на Комисията, така и от изключително 
несериозното отношение, което се демонстрира от висшата държавна администрация по отношение на 
организиране на работата на новосъздадения орган. Членовете на Комисията бяха избрани/назначени без 
каквито и да било консултации с граждански организации в страната, което резултира в избор, в който се 
наблюдава липса на достатъчна мотивация, компетентност и правилно разбиране както на проблематиката, 
свързана с правото на равно третиране в страната, така и със самите задължения на Комисията.

13 ЗЗД, чл. 48 (2) Председателят на Комисията определя постоянни състави, които се специализират в 
материята по дискриминация:
1. на етническа и расова основа;
2. на основата на пол;
3. на основата на други признаци по чл. 4, ал. 1.

14 ЗЗД, Чл. 50. Производство пред Комисията се образува по:
1. жалба на засегнатите лица;
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ство от трето лице, както и от самата комисия – без съмнение са в състояние да 
допринесат за създаването на практика по случаи на дискриминация, тъй като 
чрез тях може да се преодолее проблема с нежеланието и страха на самите за-
сегнати да инициират производство по защита на правата си. В такъв случай и 
при натрупване на известен брой позитивни решения, това би могло да изиграе 
катализираща роля и да мобилизира и окуражи самите жертви на дискримина-
ция да защитават правата си с предвидените от закона средства. Пострадалите 
от дискриминация имат възможност да защитят правата си и по съдебен ред. В 
специализирания закон се съдържат само такива разпоредби относно съдебно-
то производство, които създават специализиран ред за разглеждането на този 
вид дела, в отлика от стандартната процедура на Гражданско-процесуалния ко-
декс. От основно значение за случаите на дискриминация на етническа основа 
са разпоредбите, които дават възможност на лица, жертви на дискриминация, 
да се присъединяват към вече заведени искове, съответно на първоначалните 
ищци по тези искове – да канят други пострадали от същото нарушение, на кое-
то те твърдят, че са жертва, да се присъединят към заведения вече иск. Другата 
основна възможност (спомената по-горе) дава разпоредбата на чл. 71, ал. 3 – т.е. 
възможността неправителствени организации да се явят като ищци в свое соб-
ствено качество, но това важи само за случаите, в които се твърди, че са засегна-
ти правата на мнозина. За да може да се реализира такъв иск, следва да е налице 
едно нарушение, от което да са пострадали множество лица или незаконна прак-
тика, от която перманентно са засегнати множество лица. Така приетият закон е 
в хармония с Директивите на Съвета на Европейския съюз 2000/4315 , 2000/7816 , 
2002/73, които задават настоящите стандарти за антидискриминационна защита 
в Европа. Законът консолидира антидискриминационните разпоредби, досега 
съществували в българското законодателство, в единен текст, което подобрява 
възможностите за ефективна защита на практика.

 7. закон за устройство на територията

 Регламентацията на устройството на територията в България е уредена в 
Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно текста на чл. 1 от този закон 
“територията на Република България е национално богатство. Нейното устрой-
ство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд 

2. инициатива на Комисията;
3. сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи.

15 Директива 2000/43/ЕС от 29 юни 2000 г. създаваща основна рамка на равно третиране на всеки, независимо от 
расата или етническия произход.

16 Директива 2000/78/ЕС от 27 ноември 2000г. създаваща основна рамка за равно третиране при заетостта и 
професията.
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и отдих на населението”. Съобразно алинея 2 на същия законов текст целта на 
закона е да уреди обществените отношения, свързани с устройството на терито-
рията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България 
и да определи ограниченията на собствеността за устройствени цели. По отно-
шение на потребителите на услуги по ЗУТ най-болезненият момент е проблемът 
с узаконяване на незаконните строежи. В периода от 26.01.2004 г. до 26.11.2012 
г. (когато влизат в сила измененията на ЗУТ от 26.10.2012 г.) процедура за узако-
няване на незаконни строежи не съществуваше в действащата законодателна 
уредба поради изтичането на преклузивни срокове за узаконяване, предоставе-
ни с пар. 184 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на ЗУТ (ДВ, брой 65 от 22 юли 2003 г.). С последните изменения на 
Закона за устройство на територията, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 
82 от 26.10.2012 г., се възстанови срокът за узаконяване на незаконни строежи, 
като на собствениците им се предостави едногодишен срок от влизане на из-
менението в сила (т. е. от 26.11.2012 г.) да стартират процедура за узаконяване 
на незаконните си строежи. При правната уредба на незаконното строителство 
винаги се има предвид, че става въпрос за установяването на строго определен 
законов ред, който има за цел да регулира една изключително значима област, а 
именно – строителството на различни обекти. Една от целите на ЗУТ е да създа-
де нормативна преграда пред изграждането на незаконни строежи, както и да 
санкционира онези, които вече са изградени, като ги премахне. В нормите на ЗУТ 
могат ясно да се разграничат два момента при незаконното строителство, като 
предвидените мерки са съобразени с тежестта на отклоненията от законосъо-
бразното изграждане на строежи. В зависимост от тежестта на отклонението се 
предприема съответно спиране или премахване на строителството. Спиране на 
строителството се извършва в случаите, когато:

-  строежът се извършва без одобрени инвестиционни проекти и/или без 
влязло в сила разрешение за строеж; 

-  строежът се извършва при съществени отклонения от одобрения инве-
стиционен проект – например: нарушения на предвиденото по подроб-
ния устройствен план; нарушение на строителните правила и нормати-
ви, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопо-
жарните изисквания и съществени промени в одобрената строителна 
конструкция; 

-  строежът се извършва със строителни продукти, несъответстващи на 
съществуващите изисквания към строежите или в нарушение на прави-
лата за изпълнение на строително-монтажните работи;

-  строежът се извършва без осигурен от възложителя строителен надзор, 
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в случаите когато такъв е задължителен;
-  строежът се извършва без да е съставен протокол за строителна линия и 

ниво и/или без да е заверена заповедна книга. 

 За да бъде узаконен строеж или част от строеж, той трябва да е допустим 
по разпоредбите, действали по времето, когато е извършен или по действащите 
разпоредби на ЗУТ17 . Началото на производството за узаконяване по реда на 
този параграф се поставя със заявление от собственика, подадено в едногоди-
шен срок от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, т. е. от 
26.11.2012 г. Този нормативноустановен срок е преклузивен – т. е. не подлежи 
на възстановяване, ако е пропуснат. Следователно започването на процедури 
по узаконяване на недекларирани незаконни строежи или започнати след този 
срок нови такива е недопустимо. Незаконни строежи, които не са заявени за уза-
коняване до 26.11.2013 г., както и тези, за които започнатото производство по 
узаконяване е завършило с влязъл в сила отказ за узаконяване, ще подлежат на 
премахване – без алтернатива.
 Сред уязвимите потребители на услуги по ЗУТ най-значими са пробле-
мите на ромското малцинство, населяващо ромските гета. Когато изложената 
законова постановка се приложи към реалната ситуация в кварталите с кон-
центрирано ромско население (така наречените “ромски гета”), следва да бъдат 
очертани следните проблеми:
- Значителен е процентът на ромите, които не притежават документи за собстве-
ност на имотите, обитавани от тях. Причините за това могат да бъдат разделени 
в няколко групи. В зависимост от това към коя група е причината, начините за 
саниране са различни (или невъзможни със средствата на настоящите законови 
разпоредби):

1)  Лицето живее върху общински/държавен имот от дълги години и го при-
ема за собствен, но легално собствеността е на общината/държавата, 
която може да се разпорежда с имота по свое усмотрение. Тази ситуа-
ция не се отнася за имотите, където има учредено право на строеж и 
където собственик на построената сграда се явява физическото лице, 
което, обаче, няма собственост върху земята, а е само носител на право 
на строеж. 

2)  Лицето е реален собственик, но не притежава изискуемия от закона до-
кумент за собственост. Най-честият случай е на лица, които са придо-
били имота си по наследство от родители, които са го закупили без из-
искуемата нотариална форма на договор (това се отнася до придобивни 

17 Параграф 127 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за устройство на 
територията (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.).
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сделки, извършени преди 1950 г., тъй като дотогава не се е изисквала 
същата специална форма за извършване на сделки с недвижими имоти). 
В тези случаи лицата, които не разполагат с необходимите документи за 
собственост, не могат да се снабдят и с необходимите строителни книжа 
и разрешения за строеж или да узаконят съществуваща жилищна сгра-
да. При тези случаи съществува възможността да се извърши специално 
нотариално производство, наречено “обстоятелствена проверка” и соб-
ственикът да се снабди с акт за собственост. Тези производства, обаче, са 
с високи такси и в много случаи – непосилни за част от ромите от финан-
сова гледна точка. 

3)  Лицето е дългогодишен наемател на сграда, която е общинска или 
държавна собственост, като с времето семейството му се е увеличавало 
и той е предприел разширение на имота (пристройки). В тези случаи по-
ради липса на собственост върху земята или липса на учредено право на 
строеж, постройките са незаконни, неузаконими и подлежащи на пре-
махване, съгласно действащите в момента процедури. Тъй като описана-
та ситуация е дългогодишна и поради ниската правна култура на обита-
телите на такива постройки, те в общия случай ги смятат за собствени и 
поради тази причина се получава конфликт със закона. 

4)  В следствие на сделки, извършвани вътре в общността. При тези сделки 
по правило не се спазва законовата форма, нито се изискват документи 
за собственост или строителни книжа. За купувача сделката е реална и 
той започва да владее имота или да строи върху него. В документацията 
на съответната общинска администрация, обаче, имотът продължава да 
има партида на друго лице, поради което на реалния собственик не се 
издават разрешения за строителство или не може да се стартира про-
цедура за узаконяване на вече построена сграда. 

 По отношение на ромските гета, освен проблема с регламентирането 
на собствеността на земята и сградите, съществува в остра форма и проблемът 
с неспазване на изискванията за отстояния между сградите и разполагане на 
сградите вътре в имотите в съответствие с изискванията за отстояния от лице, 
страни и дъно на парцела. Това се получава, тъй като ромските гета са пренасе-
лени, застроени са по правило с нискоетажно строителство, което е причина за 
неспазване на отстоянията. 
 В случая е важно да се отбележи и че съществуващият в момента ЗУТ 
предвижда възможности за отклонения от правилата и нормативите на застро-
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яване18 . Тези законоводопустими отклонения дават важни възможности за за-
пазване на сгради, построени в ромските квартали.

 ІІІ. Представяне на общностни казуси – добри и рискови практики

 На територията на България енергоразпределението се осъществява от 
три търговски дружества, както следва: на територията на Западна България – 
ЧЕЗ, на територията на Североизточна България – ЕНЕРГО-ПРО и на територията 
на Югоизточна България – ЕВН. Настоящото изследване има за цел да обобщи 
информацията за политиките и практиките на трите дружества, опериращи на 
територията на страната в сравнително-аналитичен план, както и да предложи 
конкретни стъпки, които да доведат до подобряване на достъпа до електрое-
нергия и повишаване на качеството на потребителската услуга в тези райони. 
За тази цел са изследвани следните територии: 1. За ЧЕЗ – територията на квар-
тал „Факултета” в град София и територията на ромската махала в град Самоков; 
за ЕНЕРГО-ПРО – територията на кв. „Максуда” в град Варна и село „Каменар” 
(общ. Варна) и за територията на ЕВН – териториите на кв. „Столипиново” в град 
Пловдив и териториите на ромските махали „Луковица” и „Пирин” в град Пеще-
ра. Изследваните територии са подбрани, с цел да дадат цялостна картина за 
политиките, практиките, достиженията и проблемите в сферата на енергоснаб-
дяването в ромските квартали в страната и след консултации с ръководствата 
на самите търговски дружества. За целите на изследването е събрана и се пред-
ставя информация както от страна на потребителите на енергийната услуга, така 
и от самите търговски дружества-разпределители и други заинтересовани лица 
– неправителствени организации, действащи на съответните територии, местна 
администрация и местна власт.

 Представяне на изследваните райони:
 1. за Чез
 1.1. софия, кв. „Факултета”
 1.1.1. Енергоснабдяването като услуга – гледната точка на потребителите.

 За целите на събирането и анализа на информация изследователският 
екип проведе фокус-група с участието на потребители от квартал „Факултета” – 
гр. София. Във фокус-групата участваха осем човека от ромски произход, мъже 
и жени, жители на кв. „Факултета“. За провеждането на фокус-групата беше из-
ползвана изработената и одобрена методология за провеждане на фокус-групи 
за целите на проекта. С въвеждащи въпроси беше събрана информация за об-

18 вж. Подробно ЗУТ, раздел V.



28

Предизвикателства и Подходи за гарантиране достъПа до електроенергия в квартали с Преобладаващо ромско население

щата ситуация на квартала. С последвалите целенасочени въпроси бе събрана 
информация за потреблението на електрическа енергия от гледна точка на кли-
ентите. Като цяло кварталът се харесва на населението му, защото жителите му 
познават повечето хора около себе си, чувстват се по-сигурни за себе си и деца-
та си, отколкото извън квартала. Въпреки това, се отбеляза липсата на достъп до 
услуги, които по принцип са достъпни в райони, в които основната част от насе-
лението са представители на мнозинството (здравни услуги, канализация, енер-
госнабдяване и др.). Изказа се мнение, че в квартала няма престъпност в големи 
размери. Споделиха се само случаи на дребни кражби, които, според участници-
те в изследването, са нормално явление за всяко населено място. Според тях в 
квартала живеят различни групи семейства – крайно бедни, такива, които нами-
рат начин да се справят с ежедневието, богати и много богати. При всички групи 
има многодетни домакинства и семейства с по 1-2 деца.
 По отношение на получаването на електричество като потребителска ус-
луга участниците споделиха следната информация: днес, след дългите години на 
липса на регулирано електричество, жителите на квартала се възприемат като 
съвестни потребители на битови услуги (основно ток и вода) и покриват задъ-
лженията си към техните доставчици своевременно. Присъстващите споделиха, 
че сметките за ток се плащат с приоритет, тъй като почти всички домакинства в 
квартала използват само електрически уреди за всичко – готварски печки, пе-
рални машини, телевизори, климатици, отоплителни уреди и т.н., поради което 
за тях е важно те да имат постоянен достъп до електричество и се стремят да 
поддържат коректни отношения с доставчиците на тази услуга.
 Повечето от присъстващите споделиха, че според тях не винаги сметки-
те за ток са изготвени коректно. За илюстрация на този проблем се дават приме-
ри с непостоянна сума за плащане в едно и също домакинство, използващо едни 
и същи електроуреди в два различни периода на отчитане, характеризиращи се 
с драстична разлика в сметките. Част от присъстващите споделиха, че качество-
то на електроенергията не е постоянно. Потребителите от този район смятат, че 
има периоди, в които подаваното напрежение е по-ниско, което води до повре-
ди на домакински електроуреди, аварии и други неприятни ситуации, от които 
губещи са те. Според потребителите, аварии се случват не често, но не и рядко. 
Отстраняват се само от служители на енергийното дружество. Участниците във 
фокус-групата споделиха, че според информация, която самото дружество им е 
предоставило, аварийните му групи работят в квартала само в рамките на ра-
ботната седмица, в часовете от 9 часа сутринта до 16 часа следобед. Участниците 
споделят недоволство от това, като акцентират върху факта, че в околните рай-
они, обитавани предимно от българско население, аварийните групи работят 
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при нужда двадесет и четири часа и седем дни в седмицата. Според събеседни-
ците във фокус-групата сметките им за потребление са завишени в сравнение 
със сметките, които се плащат в останалите райони на града19 . По тяхно мнение 
заплатените услуги не се получават своевременно и адекватно. Един участни-
ците показа документи, от които става ясно, че е платил такса за откриване на 
нов потребител и е покрил всички разходи, свързани с тази дейност. В договора 
е записано, че това ще се случи до 45 дни от подписването му. Фокус-групата бе 
проведена около година и половина след датата на договора.
 Без охота участниците разказаха, че, за да намалят сметките си за ток, 
прибягват до незаконни действия. Интересното в случая е, че тъй като елек-
тромерите им са качени в затворени табла, поставени на стълбове високо над 
земята, те могат да бъдат достигнати единствено със специалните “вишки” на 
доставчика на електричество. Според потребителите в незаконните действия са 
включени и хора от енергийното дружество, тъй като няма друг начин човек да 
стигне до електромера. Освен това електромерите са електронни и само специ-
алист би могъл да извърши някаква манипулация с тях. 
 Участниците във фокус-групата споделиха, че оценяват като проблем 
факта, че измервателните им устройства (електромерите) са поставени в табла 
на средно 12 метра височина и са, следователно, недостъпни за визуален кон-
трол. Потребителите са наясно, че подобна практика има само в техния и други 
ромски квартали, докато в районите, населявани с етнически българи това не 
е така. Считат това за практика, която е дискриминационна на етническа осно-
ва. Недостъпността на електромерите не позволява ежедневен контрол върху 
разхода на електроенергия от страна на потребителите. Това според тях е една 
от причините за по-големи сметки. Другият важен за потребителите проблем 
е, че те не получават изискуемите от нормативната база в страната известия за 
дължими суми. Оказва се, че тази група потребители узнава размера на своята 
месечна сметка в момента, в който отива да заплаща на касите на дружеството 
или в пощенски клонове. Така често пъти се оказва, че в момента на плащане 
потребителят не разполага с изискуемата сума и не може да заплати в цялост 
своята фактура. Това води до прекъсване на снабдяването, което пък от своя 
страна води до заплащане на допълнителна такса за възстановяване на енер-
гоподаването при заплащане на дължимата сума. Според потребителите, те се 
намират в рискова ситуация. Неплащането на сметки и липсата на информация 
за формирането на сумите за крайно плащане според тях води до влошаване 

19 Участник от фокус-групата даде пример със своето домакинство и местоработата си. Домашната сметка 
за ток на участника е 280 лв. За същия период сметката на производствен цех, в който работи участникът, е 
300 лв. Разликата е там, че в производствения цех се използват машини, за чието функциониране е нужно много 
повече електричество, отколкото в едно домакинство.



30

Предизвикателства и Подходи за гарантиране достъПа до електроенергия в квартали с Преобладаващо ромско население

на отношенията между доставчици и потребители. Все пак, дори в тази ситуа-
ция те плащат редовно сметките си за ток, защото нямат алтернатива за оси-
гуряване на бита си. Отоплението, храната, хигиената и всички битови нужди 
зависят от качеството на електроенергията. Участниците споделят опасението, 
че има вероятност част от хората в квартала да спрат да плащат сметките си, но 
не защото не искат, а защото не могат да си го позволят (цитират се случаи на 
суми от няколко хиляди лева само за едно домакинство) или не са съгласни с 
коректността на отчитането, но не могат да поискат проверка преди заплащане 
на сумите, тъй като са информирани от служители на дружеството, че проверка 
за изправността на уредите може да се направи само на абонат без задължения 
към дружеството. Участниците във фокус-групата споделиха, че отношението 
към абонатите от квартала е различно в сравнение с другите райони на столи-
цата. За това се дадоха много примери – ненавременно отстраняване на аварии, 
големи закъснения с изпълнението на регламентирани действия, некоректно 
отношение при търсене на информация, липса на достъп до информация и т.н.
 Потребителите смятат, че за преодоляване на проблемите е важно преди 
всичко дружеството да направи прозрачно формирането на сметките за елек-
тричество, да предоставя достъпна информация по разбираем начин и в обоб-
щение – да проявява гъвкавост в зависимост от конкретна проблемна ситуация 
– като пример се посочи най-вече необходимостта от съгласие на дружеството 
за договаряне на разсрочено плащане на натрупани стари големи задължения. 
Участниците във фокус-групата не можаха да изброят други конкретни стъпки, 
които биха допринесли за подобрението на достъпа до електроенергия. 

 1.1.2. Енергоснабдяването като услуга – гледната точка на разпредели-
телното дружество. 
 Според официалното становище на дружеството както в гр. София, така 
и в гр. Самоков съществуват определени обособени „проблемни райони”. Те не 
са уточнени изрично, но може да се направи обоснован извод, че в случая „про-
блемен район” служи като определение за ромските квартали. Като специфични 
проблеми за тези квартали, които затрудняват снабдяването с електроенергия, 
дружеството определя лошата инфраструктура на квартала, инерционното от-
ношение на потребителите към проблемите им, свързани с електроснабдяване-
то и заплащането му, неразбиране на предприеманите от компанията действия 
за подобряване на услугата и затруднената комуникация с клиентите. Давността 
на проблема датира от самото обособяване на квартала като ромски. Причини-
те се определят като „комплексни”, без да се конкретизират по никакъв начин. 
Според дружеството, за да се избегнат проблемите е необходимо да се осъще-
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ствява постоянен открит диалог с всички засегнати страни, като проблемите се 
поставят ясно и се търсят конкретни решения, а постигнатите договорености се 
спазват от всички страни и не се пристъпва към прехвърляне на отговорности и 
вина. 
 Въпреки че в близкото минало е съществувал сериозен проблем със 
събираемостта на месечните вземания в квартал „Факултета”, дружеството за-
явява, че няма специална стратегия за действия по събирането на вземания от 
ромското население, а има обща стратегия за „управление на вземанията”. Тази 
обща стратегия е „заложена в официални документи”, според дружеството, но не 
се цитират конкретни такива. Дружеството оценява действията си в квартал „Фа-
култета” като успешни и довели до значително повишаване на събираемостта на 
вземанията, както и на качеството на доставяната енергия и реалното отчитане 
на потреблението. В отделни райони на територията на ЧЕЗ като например Лом, 
Самоков и отчасти Дупница, закъдето от дружеството имат информация, че има 
ромско население, събираемостта е значително по-ниска от средната за ЧЕЗ; но 
във Факултета и донякъде в гр. Ихтиман – в резултат на предприетите инвести-
ции, проблем със събираемостта няма. Според дружеството етапите на процеса 
по събиране на задължения са няколко – започва се с телефонни обаждания и 
писма до длъжниците, а при невъзможност задължението да бъде събрано от 
компанията, стандартна търговска практика е да се търси съдействие от външни 
фирми за съдебно или извънсъдебно събиране на вземания.
 За обективизиране и конкретизиране на информацията е необходимо 
да се отбележи, че ЧЕЗ все пак са разрешили проблема със старите си взема-
ния в квартал „Факултета” чрез извършването на две цесии на дългове с дого-
вор, сключен с „ЕОС Матрикс“. С този договор са цедирани на „ЕОС Матрикс“ 
по-значителната част от старите вземания на дружеството от потребители в 
квартал „Факултета”. По този начин към момента тези клиенти са изправни от 
гледна точка на дружеството, т.е. те не са негови длъжници. Тук е необходимо 
да се отбележи пълната липса на информация към потребителите за извърше-
ната цесия и за това, че те са освободени от задължения към ЧЕЗ, но са станали 
длъжници на друго дружество, чиято специализирана дейност е събирането 
на дългове. Тази липса на информация е довела до широко разпространената 
в квартал „Факултета” заблуда, че ЧЕЗ е извършило „опрощаване” на старите 
задължения. Самите потребители-длъжници узнават случайно за факта, че вече 
нямат задължение към електроразпределителното дружество, обикновено при 
проверка за размера на задълженията си. Осведомени, че нямат задължения, те 
депозират молби за възстановяване на електричеството си. Тази услуга, обаче, в 
момента се извършва със значително забавяне на определените от самото дру-
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жество с Общите условия срокове, тъй като липсват свободни места за поставя-
не на електромери в наличните табла. 
 Известно е, че все пак са останали стари вземания, които не са цедирани. 
По принцип дружеството не толерира практиката на „разсрочване на плащани-
ята”, но и в случаите, в които се постига съгласие за това, обикновената схема е 
внасяне на 40% от задължението като първоначална вноска и разсрочване на 
останалата част на равни месечни вноски в рамките на от три до шест месеца. 
Като се има предвид, че някои от вземанията са около и над две хиляди лева, 
тази схема се явява затруднителна до невъзможност за задължените потребите-
ли.
 За да се избегне натрупването на нови задължения, компанията използ-
ва практики като активно комуникираме с клиентите, телефонни обаждания, 
напомнителни писма, смс-известяване (след регистрация) и в крайна сметка – 
прекъсване на захранването. Възстановяване на подаването след прекъсване 
се извършва след заплащане на дължимата сума и такса възстановяване.
 По отношение на допълнителни и/или бъдещи усилия в тази насока от 
компанията смятат, че всички основни заинтересовани страни трябва да пред-
приемат действия20 . 
 От друга страна обаче, от самото дружество се обръща внимание на 
факта, че са направени значителни инвестиции за подобряване на мрежата в 
района и поставяне на електроизмервателни уреди с дистанционно отчитане, 
прекъсване и включване, което води до добра събираемост на текущите месеч-
ни задължения. В момента инвестиционната програма продължава с подмяна 
на съществуващите електронни електромери с нови, като се съобщава, че но-
вата технология ще позволи поставяне на допълнителни устройства в домовете 
на потребителите, които ще дават възможност за следене на показателите на 
високия електромер.
 Изследователският екип потърси конкретна информация за събирае-
мостта на вземанията от квартал „Факултета” за последните дванадесет месеца, 
както и данни за тази събираемост в процентно-сравнителен план с други рай-
они. От дружеството не споделиха конкретна информация, а обобщеният отго-
вор е, че като цяло събираемостта от ромските квартали е по-ниска, но специ-
ално във „Факултета” и в други райони, където е инвестирано в „интелигентни 
системи за управление” събираемостта е по-висока. Като причина за по-ниската 
събираемост се сочи икономическата слабост и нестабилност на ромското насе-

20 Цитат от интервю: „ЧЕЗ може да предприема всички стъпки, позволени от закона, но без съдействие от 
страна на клиентите и без да се направят съответните инвестиции в инфраструктура (пътища, мрежа, 
устройства за дистанционно отчитане) и без адекватна социална политика от страна на държавата, не 
могат да се очакват положителни резултати в тази насока.
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ление в условията на обща финансова криза, както и неорганизираност и недо-
статъчно внимание към установените срокове за плащане. Като друга конкрет-
на причина се сочи това, че част от клиентите се присъединяват към мрежата 
нерегламентирано, поради което за определени периоди употребяват енергия 
без да я заплащат и това се отразява на навиците им да заплащат за получената 
услуга.
 По отношение на твърденията на потребителите, че сметките им са за-
вишени и, че са сравнително по-високи от сметките на подобни домакинства 
в българските квартали, от дружеството споделят, че не може да се обобщи 
информация, от която да е видно, че потреблението в ромските квартали е по-
високо, тъй като това е индивидуален за всяко домакинство показател, затова 
не е нито възможно, нито коректно да се съпоставят произволно сметки. Освен 
това от дружеството осведомяват, че не е предприемана информационна кам-
пания за начини за енергоспестяване, насочена специално към ромското насе-
ление.
 Обективизира се информация за затруднен достъп на служителите на 
компанията до определени места в квартала, като за причини се сочат отново 
лошата инфраструктура, както и бързата ескалация на напрежение у населени-
ето при наличието и на най-малък проблем. Това поставя въпроса за нуждата 
от съдействие както от страна на местната администрация, така и от страна на 
работещите в района граждански организации. Последното е потърсено от ком-
панията, която изразява задоволство от постигнатите до този момент резултати 
от съвместна работа.
 Като доставчик на услуга компанията заявява, че счита всички свои кли-
енти за равнопоставени и не смята за адекватно да събира по-големи такси за 
съпътстващи услуги (като прекъсване, присъединяване, ремонти) от клиенти в 
определени райони. 
 Споделя се обаче, че посегателствата върху мрежата като нерегламенти-
рани присъединявания и други посегателства с цел постигане на намаляване на 
отчитането на употребената енергия, са по-чести в ромските квартали, включи-
телно във „Факултета”. За справяне с проблема компанията използва извършва-
нето на постоянни проверки и действия „в съответствие с Общите условия21 ”.
 Управлението на компанията не счита поставянето на електроизмерва-
телните уреди на недостъпна за визуален контрол височина за дискриминаци-
онна практика. Напротив, счита го са съобразяване с изискванията на Общите си 
условия22 .

21 Цитат от интервю.

22 Чл. 27, ал. 2 от ОУ.
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 Избягва се рефлексията върху възможни промени в изискванията за 
присъединяване на потребители с цел преодоляване на проблемите в тази на-
сока, характерни за ромските квартали.

 1.2. самоков
 1.2.1. Информация, генерирана от потребителите на услугата.

 В гр. Самоков изследователският екип проведе две фокус-групи в един и 
същи ден, с общо шестнадесет участника, мъже и жени на различна възраст, жи-
тели на ромския квартал, с различни професии. Според събраната от участници-
те информация, като цяло ромският квартал не е по-различен от други ромски 
квартали в страната. Общото население на квартала е между 6 и 8 хиляди души. 
Повечето от хората не успяха да посочат конкретно какво им харесва в квартала, 
но споделиха, че не биха се преместили да живеят на друго място. Въпреки че 
безработицата е висока, повечето жители намират начин да осигуряват битови-
те си нужди. Голяма част от мъжете са заети в строителния бизнес. Има няколко 
големи строителни фирми, които са притежание на роми от квартала. Интересно 
е да се спомене, че съществуват форми на социален капитал вътре в общност-
та. Например, за осъществяване на сметосъбирането кварталът се справя сам. 
Безработен мъж, собственик на каруца и кон извозва боклука на домакинства-
та срещу 2 лева. Така той набавя средства за семейството си и в същото време 
върши полезна дейност за своите съкварталци. Съществуват и други форми на 
общностно самоорганизиране, включително и такива, които имат отношение 
към употребяването на електроенергия и ще бъдат специално разгледани по-
долу. Според участниците във фокус-групите, всички домакинства имат достъп 
до електричество. Информацията от тях е, че всички домакинства разполагат 
със собствен електромер, който е поставен нависоко, така че само от друже-
ството да имат достъп до него (по аналогия с кв. „Факултета“ в гр. София). 
 Трябва да се спомене, че участниците във фокус-групите изразяват сери-
озно притеснение за това, доколко свободно могат да говорят за живота в квар-
тала. С неохота споделиха, че доскоро са съществували най-различни форми 
на кражба на електричество по най-различни начини и от най-различни места. 
Фрапиращи са няколко случая с кражба на ток от промишлени сгради, които се 
намират на отсрещния бряг на реката, т.е. на около 400 – 500 метра (ромската ма-
хала се намира на брега на р. Искър). С помощта на кабел или обикновена жица 
от промишлените сгради се прекарва електричество до махалата. Друг подобен 
случай е свързан с кражба на ток от детска градина.
 Потребителите споделиха, че качеството на получаваното електриче-
ство е ниско и рядко достига стандартните мощности, което не позволява на 
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домакинските електроуреди да функционират нормално и предизвиква аварии, 
чието отстраняване отнема време23 . 
 Според потребителите, като цяло сметките за електричество се плащат 
редовно и рядко някой остава без ток. 
 Сложно е да се говори за отношения между потребителите от ромския 
квартал в Самоков и доставчика на електричество. Оказа се, че много малко 
хора от квартала получават месечни сметки на адрес. Това са предимно собстве-
ниците на магазини и заведения и тези, които живеят на границата на ромския 
квартал. Според потребителите дотам идват и служителите на ЧЕЗ, без значение 
дали става въпрос за отстраняване на авария или посещение от инкасатор. В 
квартала служители на ЧЕЗ не влизат по неясни причини24 . 
 Според събраната информация се оказа, че потребителите от квартала 
не плащат сметките си за ток в определените за това пунктове. Вместо това има 
човек от квартала, който всеки месец минава и събира такса между 20 и 30 лв., 
която след това (според потребителите) трябва да внася в касите на дружество-
то. Ако някой от потребителите не си плати таксата, електричеството му се спи-
ра. За да бъде спряно електричеството, обикновено е необходимо служители 
на ЧЕЗ да дойдат с т.нар. “вишка”, с която да стигнат до електромера. В случая 
обаче, въпросният човек вика “свои хора”, които паркират някакво превозно 
средство под стълба с електромерите, върху колата слагат стълба, качват се и 
спират тока. Когато неплатилият се издължи, по същия начин електроподаване-
то му се възстановява отново. Не е ясно за потребителите дали този човек има 
някакви отношения с ЧЕЗ, защо и как го прави. Факт е, че хората не получават 
официални сметки за ток, както и квитанции за платена сметка. Тази практика 
със събирането на таксите от един човек от махалата и заплащането на електри-
ческата енергия наведнъж също се счита за вид самоорганизация на общността, 
но клиентите не са сигурни дали по този начин не се престъпва закона.
 Като цяло, не може да се твърди, че хората имат проблем с дружеството-
доставчик. Вероятно причината е, че изобщо нямат директни отношения с него. 
Малко са даже тези, които знаят къде се плаща тока. Поради горепосочените 
причини участниците от фокус-групата не виждат смисъл и не могат да дадат 
предложения за по-ефективно отношение между ЧЕЗ и потребителите от ром-
ския квартал.

23 По тази причина голяма част от населението на ромския квартал, вероятно следвайки нечий съвет, 
закупуват (повечето на изплащане) перални, чиито модел може да работи и с по-ниско електрическо 
напрежение.

24 В последствие стана ясно, че е имало сериозен конфликт между служители на ЧЕЗ и хора от квартала, при 
който се стигнало до саморазправа и побой. Най-вероятно, това е причината вътре в квартала да не влизат 
служители на енергодружеството.
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 1.2.2. Информация, генерирана от компанията-доставчик.

 Следва да се отбележи, че по отношение на този район получената ин-
формация е откъслечна. 

 2. за евн
 2.1. Пловдив, кв. „столипиново”
 2.1.1. Информация, генерирана от потребителите в района.

 Квартал „Столипиново” се определя като най-големият ромски квартал 
в страната и най-вероятно на Балканите. По информация от местната админи-
страция, както и от местни неправителствени организации, кварталът е населен 
с около четиридесет и пет хиляди жители, всички от тях от ромски (турски) про-
изход. Населението от ромски произход изповядва преди всичко ислям и е тур-
скоговорящо. Малко от ромите в кв.„Столипиново” говорят ромски език. 
 За целите на събирането и анализа на информация изследователският 
екип проведе четири фокус-групи с участието на потребители от квартал „Сто-
липиново” – гр. Пловдив. Във всяка от фокус-групите участваха по осем човека от 
ромски произход, мъже и жени, жители на квартала. За провеждането на фокус-
групите беше използвана изработената и одобрена методология за провеждане 
на фокус-групи за целите на проекта. Целта на проведените фокус групи беше да 
бъде събрана информация за общата ситуация в квартала, както и информация 
за потреблението на електрическа енергия от гледна точка на клиентите. Както в 
почти всеки район в България, където концентрирано живее ромско население, 
жителите изразяват от една страна негативизма си от неуредиците в квартала си 
– най-вече от гледна точка на лошо администриране и некачествени комунални 
услуги, но принципно споделят, че биха предпочели да живеят там, отколкото в 
район с преобладаващо българско население, поради предразсъдъците на мно-
зинството към техния начин на живот. Смятат, че се чувстват по-сигурни, тъй 
като познават повечето хора около себе си. Според информацията на участни-
ците в квартала живеят различни групи семейства – крайно бедни, такива, които 
намират начин да се справят с ежедневието, богати, много богати. В повечето 
семейства традиционно има три или повече от три деца. Децата обикновено се 
обучават в училища, които са разположени в самия квартал и поради тази при-
чина рядко имат възможност да контактуват със свои връстници от български 
произход, което на по-късен етап затруднява безпроблемната им социализация 
в макро-обществото. Жителите се оплакват от липсата на пълна регулация в 
квартала, лошото качество на услуги като водоснабдяване, канализация, улична 
регулация, транспорт, достъп до обществени услуги като банки, каси за запла-
щане на комунални услуги, магазини за качествени хранителни продукти. Не-
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решен проблем се явява според жителите и качеството на общинските жилища, 
които те наемат – главно в панелните блокове, построени там още във времето 
на комунистическия режим. 
 По отношение на получаването на електричество като потребителска 
услуга, участниците споделиха следната информация: в продължение на повече 
от петнадесет години потреблението на електрическа енергия в квартала е било 
основен проблем. Лошото качество на мрежата е водело до постоянни аварии 
и са съществували условия за корупция при отчитането на енергията, както и 
при нейното заплащане. Били са назначавани инкасатори, които са събирали 
месечни задължения и не са ги отчитали. По този начин реално потребителите 
са натрупали непосилни задължения. Това е довело до решение от страна на до-
ставчика да пристъпи към масови изключвания на енергията. В последствие се 
е пристъпило към установяване на режим на подаване на електричество само в 
нощните часове. Това е мотивирало допълнително потребителите да не запла-
щат потребената енергия, като в крайна сметка са се натрупали задължения в 
размер на повече от три милиона лева за целия квартал. Ситуацията се е раз-
глеждала като напълно безнадеждна от страна на потребителите, а и от страна 
на енергийната компания. Дори подаваното електричество е било с по-нисък 
волтаж, което е довеждало до повреди в електроуредите. На този етап обаче, 
жителите споделят, че в рамките на последната една година електрическата 
мрежа е била изцяло обновена. Преодолян е основен за тях проблем – електро-
мерите, които са били поставени на високи стълбове, днес са положени в табла 
на ниво, позволяващо визуален контрол. Днес жителите на квартала се възпри-
емат като съвестни потребители на електрическа енергия и покриват задълже-
нията си към доставчика своевременно. Присъстващите споделиха, че сметките 
за ток се плащат с приоритет, тъй като почти всички домакинства в квартала из-
ползват само електрически уреди за всичко – готварски печки, перални машини, 
телевизори, климатици, отоплителни уреди и т.н., поради което за тях е важно те 
да имат постоянен достъп до електричество и се стремят да поддържат корек-
тни отношения с доставчиците на тази услуга.
 Трябва да отбележим, че някои от присъстващите споделиха, че не вина-
ги сметките за ток са изготвени коректно, като имат предвид главно това, че спо-
ред тях поставените нови електронни електромери отчитат повече потребле-
ние на енергия, отколкото старите, с часовникови механизми. От друга страна те 
споделят, че в момента качеството на електроенергията е постоянно и на ниво. 
Споделят единични случаи на претърпени аварии, главно от свръхпотребление. 
Потребителите също така твърдят, че в резултат на информационните кампании 
за енергоспестяване, провеждани от дружеството-доставчик, днес се стремят 
да се сдобият със съвременни и по-икономични уреди, което води до преодо-
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ляване на този проблем. Според потребителите аварии се случват рядко и се от-
страняват своевременно, обикновено в рамките на деня. Изказват задоволство 
от факта, че дружеството е назначило консултанти от ромски произход, техни 
съседи, които всички те познават, и на които се доверяват. Според потребите-
лите, консултантите са квалифицирани да отговарят на всякакви техни въпро-
си относно електрическата енергия, нейното потребление и отчитане, начини 
и места за заплащане. Приветстват тази политика на дружеството и смятат, че 
това им спестява време, тъй като по-рано по всякакви подобни въпроси е било 
необходимо да се обръщат към Център за обслужване на клиенти, който не е в 
квартала и достъпът им до него не е безпроблемен. Изразяват задоволство от 
факта, че сега могат да следят показателите на електромерите си, да използват 
помощта на консултантите, за да правят това и да заплащат енергията в откри-
тата от дружеството в квартала каса, което намират за голямо улеснение. Споде-
лят, че настъпилите повреди се отстраняват само от служители на енергийното 
дружество, като аварийните групи работят постоянно и контактът с тях е лесен 
– или по телефон или чрез съдействието на назначените консултанти от ромски 
произход. Част от присъстващите, обаче продължават да смятат, че сметките им 
за потребление са завишени в сравнение със сметките, които се плащат в оста-
налите райони на града. Участниците във фокус-групата споделиха, че според 
тях заплатените услуги се получават своевременно и адекватно. 
 Изразява се масово задоволство от начина, предложен от дружеството 
за решаване на проблема с натрупаните през годините стари задължения. За 
покриването им всеки потребител заплаща между 7 и 20 лева месечно, наред 
с текущото си потребление. Потребителите намират тази схема за съвсем по-
носима, въпреки че не са наясно как точно се е формирала дължимата за старо 
задължение месечна вноска. Всеки от тях обаче е наясно с размера на старото си 
задължение и разполага с подписан за това двустранен протокол.
 Участниците смятат, че след промяната на режима и възстановяването 
на електричеството не се правят опити за незаконни посегателства върху мре-
жата от тяхна страна, нито за незаконно потребление. Споделиха, че са доволни 
от политиката на дружеството да снабди всеки клиент с отделен електромер и 
да го отдели като абонат, което води до преодоляване на практиката няколко 
семейства да употребяват енергия, отчитана от един електромер, като си правят 
услуги един на друг, но при отчитането не знаят как точно да си поделят смет-
ката. В миналото това е водело до неплащане на задължението и съответно до 
натрупване на дългове. 
 Участниците изразяват и задоволство от факта, че на този етап всеки по-
требител получава изискуемите от нормативната база в страната известия за 
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дължими суми от кварталните консултанти. Споделят, че по-рано, когато това не 
е било практика, е било проблем да се узнава размера на месечната сметка в мо-
мента, в който се отива да се заплаща на касите на дружеството или в пощенски 
клонове. 

 2.1.2. Информация, събрана от представители на дружеството. 

 Според ръководителите и служителите на ЕВН дружеството покрива те-
ритория, в която е наследило доста проблемни райони, главно занемарените в 
миналото населени места, където концентрирано живеят потребители от ром-
ски произход – не само в Пловдив, който е бил известен с този проблем, но и в 
Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Перущица, Пещера, Кричим, Брестовица, 
Градец, Стралджа, Ново село. Основните проблеми в тези райони са били лошо-
то състояние на мрежата и на електромерите, ниската събираемост на месечни-
те задължения. Проблемите се отбелязват като наследени – т.е. съществуващи в 
момента на приватизацията на дружеството. Днешните собственици и ръково-
дители смятат, че това се дължи на недостатъчните възможности за инвестиции 
в миналото, но и на нежелание за справяне с проблемите, които очевидно са 
изисквали повече усилия и постоянство. През 2007 година ЕВН стартира пилот-
ни проекти за подобряване на електроподаването в ромските квартали, като се 
концентрира върху Пловдив, оценен като най-рисков. Проектите са паралелни 
за два големи ромски квартала – „Столипиново“ и „Шекер махала“. Създадените 
работни групи са оценили предварително възможната икономическа ефектив-
ност на тези проекти, като са анализирали съществуващите проблеми (главно 
липса на събираемост, натрупване на загуби, загуба на платежоспособни або-
нати) и са прогнозирали целесъобразността на проектите. Според ЕВН пред-
приетите действия са изключително успешни. На първо място реализацията на 
проектите е довела до повече от 80% месечна събираемост на задълженията 
за употребена енергия, като за някои от месеците процентът надвишава 90%. 
За сравнение, преди реализацията на проекта в кв.„Столипиново“ се е отчитала 
месечна събираемост между 2% и 3% от дължимите суми. На второ място, дру-
жествените загуби са снижени до под 7% от потребената енергия. Проектите се 
реализират на базата на одобрени инвестиционни програми. При реализацията 
на проектите главните трудности, на които се е натъкнало дружеството, са про-
блеми с адаптацията на клиентите към новия начин на подаване на енергия и 
съответно нейното задължително ежемесечно заплащане. Дружеството е отче-
ло предварително това затруднение и го преодолява чрез масови информаци-
онни кампании, срещи и индивидуални разговори с потребителите. 
 Отчита се факта, че в кв. „Столипиново“ потреблението на електроенер-
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гия е сравнително леко завишено в сравнение с останалите райони в града. Ма-
кар че в ромския квартал се използва доста твърдо гориво за отопление, все пак 
много от домакинствата използват климатици, нямат навици за енергоспестява-
що поведение, които следва тепърва да се изграждат, използват стари електро-
уреди, които имат високо потребление. За преодоляването на тези проблеми 
дружеството използва комбинирани методи – срещи с потребителите, инфор-
мационни кампании, лесно разбираеми писмени материали, които се раздават 
от назначените от дружеството консултанти, жители на ромския квартал. Дру-
жеството смята, че по този начин постепенно успешно преодолява практиката 
за неплащане на месечните задължения, което в миналото е било въпрос вклю-
чително и на навик. 
 При реализиране на новата програма, основен е бил проблемът как да 
се процедира с плащането на старите задължения. Предлагани и разглеждани 
са няколко социално поносими схеми – твърда вноска в рамките на до 30 лева 
месечно, или 10% от средната стойност на последните шест фактури, което от-
ново резултира в месечна вноска в рамките на същата стойност. 
 Основен момент при реализацията на програмата е изграждането на 
нова мрежа и поставянето на електроизмервателните уреди на места, достъпни 
за визуален контрол от потребителите. След реализацията на проекта всички 
електрически табла са изнесени на улиците, на около метър и половина височи-
на и разполагат с прозорчета, които осигуряват видимост към показателите на 
електромерите. ЕВН смята, че по този начин се ликвидира неравнопоставеност-
та на ромските потребители, чиито електроизмервателни уреди са били поста-
вени на височина, недостъпна за визуален контрол – положение, което може да 
се разглежда като дискриминационно. 
 Съпътстващите такси за включване, изключване и ремонти също са уед-
наквени по този начин, тъй като в миналото са били различни за високите и ни-
ските електромери, поради необходимостта от използване на вишки за високи-
те електромери. 
 Основен проблем пред реализацията на проекта е била невъзможността 
да се присъединят към мрежата всички желаещи потребители поради това, че 
липсва регулация в квартала и, че потребителите масово не разполагат с необ-
ходимата документация. Дружеството обаче присъединява безпроблемно както 
потребители, които обитават къщите си като собственици, легитимирани с нота-
риални актове, така и наематели, с което се спазват изискванията на Наредба 6 
за присъединяване. Правени са опити и за лобиране за принципно решаване на 
този проблем, с предложения за законодателни промени пред МРРБ, които до 
този момент не са били успешни. Допълнителните инвестиции на дружеството 
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за преодоляване на проблемите в ромските квартали са на стойност повече от 
шест милиона лева. 
 ЕВН счита, че при реализацията на своите проекти е необходимо да 
потърси съдействието на местните власти и местните граждански организации. 
Това е последователна политика на дружеството, която се отчита като успеш-
на. В рамките на това решение в кв. „Столипиново“ програмата е реализирана 
със съдействието на община Пловдив, местни неправителствени организации 
и чрез назначаването на роми-консултанти, които оказват съдействие на потре-
бителите. Дружеството е оценило като икономически изгодно и като полезно за 
потребителите разкриването на каса за заплащане в самия квартал. 
 За охрана на своите съоръжения ЕВН използва охранителна фирма. 
Съгласувано с дружеството, охранителната фирма също назначава служители от 
ромски произход, жители на квартала. От финансова гледна точка охраната на 
таблата е най-скъпото перо от проектите. На този етап няма оплаквания от по-
сегателства върху новите инвестиции – потребителите приемат придобивките 
си като нещо полезно и сами се стараят да ги опазват. При тази система друже-
ството смята, че не е възможно да се осъществяват кражби на електроенергия, 
което е било честа и призната от потребителите практика в миналото. 
 ЕВН предприема и инициативи за подпомагане на клиентите – като при-
мер се сочи съвместна инициатива с Институт „Отворено общество“ и „Микро-
фонд“, при която след проучване на нуждите се е достигнало до отпускане на 
микрокредити на нуждаещи се потребители, за да могат да заплатят таксите си 
за присъединяване към мрежата. 
 Дружеството отчита необходимостта от обратно спечелване на изгубе-
ното в миналото потребителско доверие. Използва се Държавната агенция по 
стандартизация, която по искане на дружеството е осъществила масови провер-
ки на място за редовността на електроизмервателните уреди. 
 Заедно с несъмнената полза за потребителите, дружеството отчита и 
растеж на събираемостта на задълженията в резултат от реализацията на про-
ектите в ромските квартали. 
 Статистическа информация, предоставена от ЕВН за целите на изследва-
нето ни, показва следните данни за промените на събираемостта: 
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ПРОЕКТИ 2007÷2008 г. - РЕЗУЛТАТИ
рАзвитие нА събирАемОст *

внОсКи стАри зАДъЛжения *
% събирАемОст

84% Средна събираемост
* Падеж към 22.04.2009 г.

 2.2. Пещера, кв. „Луковица” и „Пирин”
 2.2.1. Информация, събрана от потребителите в района.

 В Пещера информацията се събра чрез организиране на фокус-групи в 
двата основни ромски квартала – „Едиверен“ („Пирин“) и „Луковица“. Трябва да 
отбележим, че основната разлика между резултатите от групите в двата квартала 

ФАктурА               2/2008 г.             01/2009 г.             02/2009 г.

СТОЛИПИНОВО**  95%  91%  89% 
ШЕКЕР МАхАЛА   92%  86%  83% 
КОМЛУКА   99%  98%  98% 
ПОБЕДА   94%  89%  88% 
РАйОН 13   87%  75%  79% 
РАйОН 14   95%  92%  92% 
АРМАН    85%  80%  79% 
АДЖИСАН   89%  90%  80% 
ПЕРУЩИЦА   92%  90%  89%  

* 21.4.2009 г.
** Събираемост с Ново Столипиново
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се определя от факта, че в кв. „Едиверен“ съществува перманентен проблем със 
собствеността на парцелите, върху които са построени ромските къщи, тъй като 
за тях се изявяват документални претенции от завода за химикали и лекарстве-
ни препарати „Биовет“. „Биовет“ има претенции, тъй като е закупил парцелите 
от частни собственици, на които те са възстановени по режима на реституция. 
По-рано обаче, същите парцели са били предоставени в собственост на местно 
ТКЗС и АПК, които са продали част от парцелите на ромите. Това не е отчетено в 
процеса на реституция, когато всичко е било възстановено в реални граници на 
старите собственици. Проблемът днес поражда колизия в собствеността, която 
рефлектира в завеждането на десетки съдебни дела от страна на „Биовет“ сре-
щу ромските семейства. По информация от местната администрация, както и от 
местни неправителствени организации, кварталите са населени изцяло с роми, 
които говорят ромски език и турски език. 
 За целите на събирането и анализа на информация, изследователският 
екип проведе четири фокус-групи с участието на потребители от кварталите – по 
две във всеки. Във всяка от фокус-групите участваха по осем човека от ромски 
произход, мъже и жени, жители на съответните квартали. За провеждането на 
фокус-групите беше използвана изработената и одобрена методология за про-
веждане на фокус-групи за целите на проекта. Целта на проведените фокус-гру-
пи беше да бъде събрана информация за общата ситуация в кварталите, както и 
данни за потреблението на електрическа енергия от гледна точка на клиентите. 
Жителите и на двата квартала харесват местата, на които живеят и изразяват за-
доволство от факта, че са заобиколени със свои роднини и познати. Смятат, че се 
чувстват по-сигурни, тъй като познават повечето хора около себе си. В повечето 
семейства традиционно има три или повече деца. Жителите се оплакват от лип-
сата на пълна регулация в квартала, лошо качество на услуги като водоснабдя-
ване, канализация, улична регулация, транспорт, достъп до обществени услуги 
като банки, каси за заплащане на комунални услуги, магазини за качествени хра-
нителни продукти. 
 По отношение на получаването на електричество като потребителска 
услуга, участниците споделиха следното: до предходната година потреблението 
на електрическа енергия в квартала е било един от основните проблеми, главно 
поради лошо качество на енергията, дължащо се на старите съоръжения. Пода-
ваното електричество е било с по-нисък волтаж, което е довеждало до повреди 
в електроуредите. Проблемът с нередовните плащания никога не е бил масов. 
На сегашния етап обаче, жителите споделят, че в рамките на последната година 
електрическата мрежа в кв.„Луковица“ е била изцяло обновена. Така е преодо-
лян и друг основен за тях проблем – електромерите, които са били поставени на 
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високи стълбове, днес са положени в табла на ниво, позволяващо визуален кон-
трол. Присъстващите споделиха, че сметките за ток се плащат с приоритет, тъй 
като почти всички домакинства в квартала използват само електрически уреди 
за всичко, поради което за тях е важно те да имат постоянен достъп до електри-
чество и се стремят да поддържат коректни отношения с доставчиците на тази 
услуга. В кв. „Едиверен“, обаче, проблемът продължава да съществува със съща-
та острота, тъй като претенциите на „Биовет“ рефлектират и върху работата по 
мрежата. Това остава нерешен до този момент проблем в района, който към мо-
мента дори поражда напрежение между двете махали, тъй като в кв. „Луковица“ 
мрежата се обновява и се правят полезни инвестиции, а в кв.„Едиверен“ – не. 
Потребителите там смятат, че са пренебрегнати както от ЕВН, така и от местната 
власт и изобщо, че не срещат никакво съдействие и подкрепа.
 За кв.„Луковица“ някои от присъстващите споделиха, че според тях не-
винаги сметките за ток са изготвени коректно, като имат предвид главно това, 
че поставените нови електронни електромери отчитат повече потребление на 
енергия, отколкото старите – с часовникови механизми. От друга страна се спо-
деля, че на настоящия етап качеството на електроенергията е постоянно и на 
ниво. Споделят се единични случаи на претърпени аварии, главно от свръхпо-
требление. Според потребителите, аварии не се случват често и се отстраняват 
своевременно, обикновено в рамките на деня. Изказват задоволство от факта, 
че дружеството е назначило консултанти от ромски произход, неформални ли-
дери, които всички те познават и на които се доверяват. Според потребителите 
консултантите са квалифицирани да отговарят на всякакви техни въпроси за 
електрическата енергия, нейното потребление и отчитане, начини и места за 
заплащане. Изразяват задоволство от това, че сега могат да следят показатели-
те на електромерите си и да използват помощта на консултантите, за да правят 
това. Участниците във фокус-групата споделиха, че според тях заплатените услу-
ги се получават своевременно и адекватно. 
 Участниците твърдят, че не се правят опити за незаконни посегателства 
върху мрежата от тяхна страна, нито за незаконно потребление. В кв. „Луковица“ 
казват, че са доволни от политиката на дружеството да снабди всеки потребител 
с отделен електромер и да го отдели като абонат, което води до преодолява-
не на практиката няколко семейства да употребяват енергия, отчитана от един 
електромер, като си правят услуги един на друг, но при отчитането не знаят как 
точно да си поделят сметката. В миналото това е водело до неплащане на задъ-
лжението и съответно до натрупване на дългове. В кв. „Едиверен“ има голямо 
недоволство, че това не се случва. Винят се всички, включително ЕВН.
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 2.2.2. Информация от енергийното дружество.

 Дружеството осъществява проекта за двата ромски квартала, но не с 
еднакъв интензитет. Във връзка с проблема със собствеността в кв. „Едиверен“ 
ръководството на дружеството смята, че е най-удачно общината да предложи 
на „Биовет“ замяна на терените, след което да остави ромите да живеят там и да 
легализира тяхната собственост. До този момент обаче, няма такава инициатива. 
На дружеството е известно, че незаконно построените къщи в кв. „Едиверен“ са 
описани в протоколи от РДНСК - Пазарджик и на основание на това съществуват 
пречки за тяхното присъединяване към мрежата. Инвестицията и за двата райо-
на е в размер на 628 000 лева – за подмяна на мрежата и таблата с електромери, 
поставянето им на места, удобни за визуален контрол, охрана. При предлага-
нето на проекта е отчетено, че са съществували масови случаи на незаконно 
потребление на енергия, която не се е заплащала. През 2007 година ЕВН е про-
токолирал масови такива случаи. Дружеството смята, че поставянето на таблата 
на ниво, удобно за визуален контрол, е от полза и за противопожарната охрана, 
тъй като бившите високи стълбове са били необезопасени и са създавали опас-
ности от пожари. Отчетено е, че незаконните прикачвания към мрежата също са 
опасни. Икономическите предвиждания са в рамките на пет години направената 
инвестиция да бъде изплатена. 
 В района има несъбрани стари задължения, за които е създадена соци-
алнопоносима схема за изплащането им. Потребителите са доволни от нея. Реа-
лизацията на проекта е намалила загубите на дружеството от неотчетена енер-
гия с 34%. Очаква се при приключването на проекта този процент да достигне 
до 25% и в рамките на следващите месеци – до поносими стойности от около 
6 – 7% от технически загуби. 
 Дружеството продължава да получава масови оплаквания и жалби за ви-
соки месечни сметки за текущо потребление. Признава, че в много случаи жал-
бите са били основателни, а грешките са се получавали главно поради грешки на 
отчетниците. 
 Дружеството съобщава, че съществуват различни такси за възстановя-
ване на енергия – 19 лева за ниските и 24 лева за високите електромери. Смята 
се, че това ще се преодолее с приключването на проекта, когато няма да останат 
високи електромери. Аварийната служба обслужва района без прекъсвания и 
почивки. Програмата се реализира за по-малко от една година. Поставени са 218 
нови табла, в които се намират от 6 до 8 електромера, като се оставя резерв. 
Дружеството отчита, че на този етап не може да постигне поставянето на повече 
от един електромер в една къща – например по етажи, тъй като няма достатъ-
чно места в таблата. Това обаче създава проблем на потребителите, тъй като се 
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достига до свръхпотребление от един електромер. 
 Въпреки желанието на потребителите не се открива касов салон в маха-
лите. Напротив, има предложение за закриване на касовия салон в централата 
и оставане единствено на възможността за заплащане в пощите. Това се отчита 
като проблем не само от клиентите, но и от ръководството на дружеството на 
местно ниво. 

 3. за енергО-ПрО
 3.1. Област варна – с. Каменар 
 3.1.1. Информация от потребителите в целевия район

 Информацията е получена при провеждането на фокус-групи с потре-
бители. Информирани за темата на дискусията, участниците спонтанно при-
оритизираха основните си проблеми – липсата на работа за ромите и оттам – 
невъзможността да плащат високите си сметки за ток. Първоначално въпросът 
„какво най-много ви харесва във вашето село?“ предизвика само негативни 
отговори – информаторите твърдят, че нищо не може да им хареса, защото са 
бедни25 . Постепенно някои от участниците изброяват и позитивни неща – това 
са преди всичко близките хора, семейството, роднините, децата им. Млад мъж 
отбелязва, че в селото има хубав стадион, но и този позитивен факт е повод за 
негативна интерпретация – хората от селото нямат време да се възползват от 
условията, които предлага стадионът. Според информаторите в квартала няма 
проблеми със сигурността, като за илюстрация на това твърдение те отбеляз-
ват липсата на наркозависими. В с. Каменар са представени две групи роми – 
една по-голяма група турски цигани и една по-малка – български. Българските 
цигани живеят по-бедно от турските и обикновено в семействата им има повече 
деца. Езикът, на който говорят, е по-различен от този на турските цигани. 
 енергопотребление. Трябва да се отбележи, че макар, в диалог с компа-
нията доставчик ЕНЕРГО-ПРО, с. Каменар да беше подбрано като случай на район, 
в който отсъстват сериозни проблеми с достъпа до електричество, участници-
те във фокус-групата смятат темата за проблемна. Въвеждането на електронни 
електромери, защитени със сигнализираща система „СОТ“, посочено от фирма 
ЕНЕРГО-ПРО като пример за добра практика, от гледна точка на потребителите 
не допринася за разрешаване на основния им проблем при потреблението на 
електричество – високата цена на услугата. Тревожното е това, че потребителите 
смятат, че сметките им са нереалистично високи (”надписани”) и то в резултат на 
целенасочено несправедливо отношение на компанията-доставчик. Основният 

25  От интервю:“Зима идва, дърва трябват, нищо помощ не дават. Една пенсия имам аз – 120 лева, какво мога да 
правя с нея.”; “Канализация няма – какво да ни харесва.”
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аргумент, който излагат, е, че сметките са с различни стойности всеки месец, до-
като потреблението на ток от страна на семействата не се променя. Участниците 
във фокус-групата акцентират върху това, че сметките за ток са много високи, 
непосилни за местните хора, които разполагат с ограничени или никакви до-
ходи. Всички респонденти споделят, че заплащат високи сметки за ток – стой-
ностите им варират между 50 и 120 лева. Според участниците стойностите на 
сметките са се повишили рязко след монтирането преди шест месеца на нови 
дигитални електромери, защитени със „СОТ“. Според някои от респондентите 
сметките преди това са били от порядъка на 16 – 20 лева. Някои от информато-
рите обвиняват инкасаторите в неправилно изчисляване на сметките им – спо-
ред тях при всяко едно изчисляване инкасаторите вписват свръхкиловати, за да 
могат да възстановят загубите на компанията от неплатените стари дългове. Все 
пак се отбелязва, че в момента положението е по-добро, тъй като електромери-
те са позиционирани така, че е възможен визуален контрол. Според потреби-
телите преди новите инвестиции – по времето, когато електромерите са били 
качени на стълбове – злоупотребите на инкасаторите са били още по-големи. 
Според някои от участниците във фокус-групата съществува проблем и с функ-
ционирането на новите електронни електромери. Както им е било обяснено в 
центровете за обслужване на клиенти, електромерите отчитат дори електрое-
нергията, изразходвана от светлинните датчици на изключени електронни уре-
ди, което е било причина за високите им сметки26 . Информаторите не приемат 
това обяснение за правдоподобно и отново подозират компанията-доставчик 
в опити да реализира печалба по нечестен начин. Според част от тях някои от 
новите електромери напълно целенасочено са настроени така, че да отчитат 
по-високи стойности от реално изразходваните. Друг често срещан проблем с 
плащането на сметките за ток, посочен от респондентите, е свързан с някои об-
щински жилища, в които живеят част от обитателите на с. Каменар. Електрораз-
пределителната компания не регистрира смяна на наемателите и често изисква 
изплащането на дългове в сериозни размери, натрупани от предишни наемате-
ли, от новонастанените семейства. Потребителите намират търсенето на сумите 
за покриване на стари дългове от тях за несправедливо и отказват да приемат 
предложението на доставчика за разсрочено плащане27 . 
 Участниците в групата цитират още едно конкретно за района обяснение 

26 От интервю: “Като питаме защо 120 лева имаме да плащаме, те ни казват – нали мигало едно копче там от 
електрониката и то го отчитало.”.

27 От интервю: “Например аз съм младо семейство и съм минал в ново жилище да живея, те ми викат стар ток 
да плащам – чакай малко викам. Как да го платя като не съм го горил. Аз съм ново семейство, а ми искат стар 
ток да платя – как да платя. Почти през един човек е така – младото семейство искат да плаща за стар ток. 
По принцип не съм го горил, как да го платя. Ти ще платиш ли нещо, което не си го направил ти. Затуй и аз не го 
плащам.”.
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за големите задължения на хората от селото към електроразпределителната 
компания – бившият кмет на селото действал като инкасатор и събирал парите 
на хората, за да заплати сметките им към електроразпределението. Оказало се, 
че фактурите, които издава, са фалшиви и след като събрал голяма сума, отпъту-
вал за Англия28 . 
 Въвеждането на новите електромери очевидно е успяло да постигне ос-
новната си цел – пресичане на практиките за манипулиране на електромерите 
с цел намаляване на отчитаните стойности. Според респондентите в момента в 
селото няма хора, които незаконно и неотчетено да употребяват ток, което сега 
е и напълно невъзможно, поради системата за сигнализация „СОТ“. Те призна-
ват, че такива практики са съществували преди въвеждането на електронните 
електромери, като мнението, което всички споделят, е, че кражбата на електро-
енергия е оправдана в тежката ситуация, в която са поставени жителите на се-
лото29 . Въвеждането на новите електромери има за резултат ефективното пре-
установяване на практиката семейства с прекъснат ток да се присъединяват към 
мрежата на своите съседи, тъй като манипулациите по мрежата стават много 
по-трудни, а изразходваната в едно домакинство енергия – много по-точно от-
четена. Това принуждава семействата без ток да търсят алтернативни начини за 
осветление и отопление30 .
 Качество на тока и аварии. Положителна промяна след въвеждането на 
новите електромери, за която всички са единодушни, е подобряването на каче-
ството на електроенергията. В момента няма проблеми с подаването на ток, за 
разлика от по-рано, при старите електромери, когато всички хора се оплаквали, 
че нерегулярното напрежение поврежда електроуредите им. Според участни-
ците във фокус-групата проблемите с качеството на тока тогава са били масови. 
В момента липсват и аварии, каквито са се случвали често преди. Според ре-
спондентите причината за това е изцяло подменената електропреносна мрежа 
в селото. 
 взаимоотношения доставчик – потребител. Един от основните източ-
ници на недоволство у участниците във фокус-групата е отношението на слу-
жителите на компанията към тях като потребители. Като основен проблем те 

28 От интервю: “Оттогава хората не могат да се оправят за тока.”; “Ние увиснахме с 500 лева – дето платихме 
на стария инкасатор – стария кмет. Ние не сме виновни – стария кмет е виновен. Събра парите за тока и 
изчезна за Англия.”.

29 От интервю:“Едно време имаше хора, които крадяха – ако имаш бебе на 3 месеца, то това бебе трябва да е на 
осветено. И аз да съм, и аз ще се закача, ти си вече безпомощен. Не те интересува нищо, само и само твоето дете 
да е по-добре.”.

30 От интервю: “Хората със спрян ток сега живеят на свещи. 30 години назад минахме. Някои хора са с 
акумулатори и само една крушка си закачат. Някои семейства се събират и си купуват агрегат, купуват по 
няколко литра бензин и така си светят от вечер на вечер. Няма какво да правят хората. Човека няма какво да 
прави – той е безпомощен вече.”.
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изтъкват липсата на достатъчно информация за практиките и политиките на 
компанията, както и нежеланието на служителите й да предоставят такава при 
директен контакт с жителите на селото. Въвеждането на новите електромери, 
според респондентите, е станало без знанието на хората от селото и това е отно-
во практика на компанията, която те приемат за неправомерна. Информаторите 
твърдят, че компанията не изпраща месечни фактури за задълженията им и по 
този начин потребителите не знаят каква сума дължат до самия момент на пла-
щане на касите в центровете за обслужване на клиенти31 . Подобно разочарова-
ние респондентите изразяват и от общуването си със служителите на компани-
ята, когато те работят на място в района. Те биха желали и очакват служителите 
да предоставят информация за значението на стойностите по електромерите, 
докато практиката на служителите на компанията е да ги насочват за повече 
информация към центровете за обслужване на клиенти. По принцип основна-
та част от дейността на центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО 
би трябвало да се извършва по телефона – приемане на съобщения за аварии, 
консултации относно дължими суми и др. Информаторите във фокус-групата 
в с. Каменар, обаче, имат усещането, че, когато разговарят със служителите на 
компанията по телефона, не им се обръща никакво внимание. Респондентите из-
разиха особено недоволство от акция на компанията, насочена към подписване 
на заявления от страна на жители на селото за изплащането на стари дългове. 
Според тях служителите на доставчика използвали лъжлива информация, като 
фактически обещавали на хората опрощаване на задълженията им. 

 3.1.2. Информация, генерирана от компанията-доставчик

 Според ЕНЕРГО-ПРО проблемите с ромите са толкова важни, колкото 
проблемите с всички останали клиенти, които са нередовни и не спазват усло-
вията на общия договор за доставка на електроенергия. Според компанията на 
“такива места” са концентрирани клиентите, които не плащат. От фирмата казват, 
че се опитват да им отделят специално внимание, като се концентрират върху 
това, което е най-проблемно – договорните отношения, справянето с повече-
то документи и различните изисквания, които имат – за да бъдат улеснени тези 
техни клиенти възможно най-много, но в рамките на политиката на фирмата, без 
да имат някакви специални преференции. На това не се гледа като на специална 
стратегия, а по-скоро като на част от усилията на компанията в условията на све-
товна криза да запази несъбраните вземания на възможно най-ниско ниво. 
 По отношение на спецификите на работата в кварталите с роми компа-

31 От интервю: “Не изпращат фактури, а отиваме и изплащаме на касите. Преди касите не знаеш. В селото 
няма каси, трябва да отидеш до града.”.
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нията споделя следния опит: ЕНЕРГО-ПРО има центрове за обслужване на кли-
енти (ЦОК) в деветте областни града на територията, на която оперира. Няма 
служители по места, които да работят директно с ромите в кварталите с ромско 
население. Повечето от проблемите, които ромите имат, според компанията, 
трябва да се решат в центровете за обслужване на клиенти, тъй като там служи-
телите са достатъчно добре подготвени, за да им обяснят какви са процедурите. 
Отчита се проблема, че голяма част от това население е неграмотно и трябва да 
му се обяснява много по-просто всеки въпрос. Фирмата прави опити да работи 
с местните администрации, като отчита, че в по-малките населени места, когато 
имат проблем, хората отиват при кмета. Поради това от компанията предоста-
вят информационни материали по места в съответните общини. 
 Компанията е отчела затрудненията при прякото общуване на служите-
лите си с клиентите и прилага практиката всички нейни служители, които дирек-
тно работят с клиенти, да преминават няколко обучения всяка година. Обучени-
ята са в различни насоки – управление на конфликти и конфликтни ситуации. 
Все пак, според ръководството на ЕНЕРГО-ПРО, не може да се каже, че ромите 
като клиенти създават повече проблеми от етническите българи, дори напротив 
– ромите, които идват в ЦОК с различни проблеми, са доста добронамерени и в 
много от случаите е по-лесно да се работи с тях. В резултат на тази перцепция, 
ЕНЕРГО-ПРО не смята, че се налага специално обучение и подготовка за рабо-
та с клиенти от ромските квартали. Компанията счита, че са необходими общи 
умения като тези за водене на разговор, умения с тона на гласа да се контроли-
ра самия ход на разговора, умения за управление на времето, защото както за 
служителите, така и за клиентите е по-добре всеки разговор да приключва по-
бързо и да даде оптимални резултати. 
 Като най-съществени проблеми при предоставянето на услуги в квар-
тали с ромско население компанията отчита проблема с неплащането на потре-
бената енергия и проблема с неизяснения статут на собствеността и законност-
та на земята и сградите на потребителите. През годините са били присъединени, 
включително и в разрез с действащата нормативна уредба, електромери, в по-
вечето случаи преди закупуването на мрежата от ЕНЕРГО-ПРО. Поради това част 
от електромерите липсват като регистрирани в базата данни, не е регистрирана 
партидата и не се знае дали титулярът на имота все още живее там. В компанията 
няма информация дали се е сменил собственикът на имотите, дали е построен 
нов имот и дали е наследен съществуващ, защото задължение на клиента е да 
информира компанията след промяна на собствеността, независимо дали става 
дума за наследяване или продажба. Върху този въпрос от ЕНЕРГО-ПРО са се опи-
тали да работят в с. Каменар. Установено е, че съществуват много имоти, които 
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нямат никакви документи. Самите сгради в общия случай са незаконно построе-
ни или поне нямат никакви документи. Има случаи, когато къщите са построени 
от общината, но обитателите нямат никакви документи за това. Според изисква-
нията на нормативната база един строеж трябва да е законен, за да има възмож-
ност да бъде присъединен към електрическата мрежа, но в ромските квартали 
ситуацията е отчетена като по-специфична. В момента компанията се опитва да 
работи с общината за уреждане статута поне на законните постройки, за да може 
да придобие изрядна документация и да ги заведе в своята база данни. На този 
етап компанията не разполага дори с приблизително точна информация за това 
колко са партидите, нелегално включени към мрежата. Известно е, че техници-
те, които работят по места, имат някакво впечатление, но то се определя като 
непредставително. Множество, обаче, са случаите, за които няма информация. 
Повечето се отнасят за домакинства без електромери: някои са свързани ди-
ректно към мрежата, други заобикалят електромера и няма как потреблението 
да бъде отчетено, фактурирано и дължимо от клиентите. нерегламентираните 
включвания са сериозен проблем и компанията се стреми да ги идентифицира 
и прекъсне, защото това е в неин търговски интерес. Констатирането на нере-
гламентирани включвания е в правомощията на ЕНЕРГО-ПРО България – Мрежи. 
По отношение на манипулирането на съоръжения компанията не счита, че има 
масов проблем. В с. Каменар са инсталирани нови табла, които, съгласно закона, 
са с възможност да бъдат следени от потребителите – с прозорчета и поставени 
на нивото на човешки ръст, инсталирани с датчици и с връзка със „СОТ“, за да се 
сигнализира при някакво посегателство. Компанията е отчела, че на потребите-
лите е отнело известно време да свикнат с новите електромери и начина им на 
отчитане и охрана. Наета е охранителна фирма, която от своя страна е назначила 
хора от местното население, които да отговарят за охраната. Практиката се от-
чита като успешна, поне от гледна точка на техническото запазване на средства-
та за измерване. 
 Според ЕНЕРГО-ПРО отговорността за съществуващите проблеми лежи 
върху двете страни – доставчика и потребителя. Отчита се, че голяма част от 
проблемите са наследени и много стари, тъй като съществуват висящи непла-
тени партиди още от 90-те години, а от 2002 – 2003 г. са възникнали проблеми 
с надписани, според клиентите, сметки и с големи неплатени суми, по които се 
трупат лихви. Клиентите носят отговорност, че не спазват задълженията си по 
Общите условия на договора: регистриране на смяната на титуляра или плаща-
нето на консумираната енергия. Компанията е обвинявана, че в ромския район 
се подава електроенергия с променливо и по-слабо напрежение, но смята, че 
това е в следствие на прекомерните и незаконните присъединявания. 
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 Практиката в с. Каменар. Идеята за реализация на конкретния проект 
датира от пролетта на 2008 г., след идентифицирането на концентрирани по-
сегателства върху съоръженията, включително присъединявания към въздуш-
ните кабели на мрежата. ЕНЕРГО-ПРО работи върху вариант, който да намали 
загубите за компанията по мрежата. От фирмата твърдят, че инвестиционният 
проект е предшестван от информационна кампания: проведени са срещи с об-
щината и с кмета на село Каменар, който също е от ромски произход; иниции-
рана и проведена е публична среща с голяма част от населението в местното 
училище, с цел да се информира населението относно задълженията към до-
ставчика-търговец; раздадени са информационни материали; потребителите са 
споделили свои проблеми – надписвания, липса на документи за собственост на 
имуществото. На срещата са поканени и са присъствали представители на „СОТ“. 
В резултат на тези дейности всяка от страните се е съгласила да се опита да по-
могне за разрешаването на проблемите. Служителите в центъра за обслужване 
на клиенти във Варна са били инструктирани да обслужват с повече внимание 
тези клиенти, които компанията е искала да привлече като редовни клиенти и 
платци. 
 Техническата част от работата е обхванала инсталирането на тези нови 
табла със защита и обновяване на въздушните кабелни линии, което да намали 
загубите и възможностите за манипулации. Като резултат се отчита напредък, 
изразяващ се в чувствително намаляване на загубите в този район, при все че 
не всички партиди са регистрирани и до този момент. Компанията отчита добро 
сътрудничество с местния кмет и служителите на общината както при реали-
зацията на проекта, така и по време на текущата работа след това. Като цяло 
фирмата е доволна от направените инвестиции. Тя оценява като позитивна и ре-
зултатна практиката да постави електромерите на места, достъпни за визуален 
контрол и смята, че това намалява физическите посегателства върху съоръже-
нията и повишава доверието на клиентите. 
 При реализацията на проекта е обсъждана темата за необходимостта от 
разпространение на информационни материали, но, след консултации с местна-
та администрация, е решено, че, тъй като голяма част от клиентите са неграмот-
ни, използването на информационни материали не е най-ефикасното решение. 
Все пак такива са създадени и разпространени, предоставени са на разположе-
ние в кметствата и в центровете за обслужване на клиенти, където всеки клиент, 
ако има желание, може да се запознае, предварително и допълнително с инфор-
мация относно различните процедури и услуги. Все пак е било преценено, че не 
е много ефективно да се печатат за масово разпространение. 
 По отношение на взаимоотношенията си с клиентите-роми от ЕНЕРГО-
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ПРО считат, че е необходимо да се мотивира тяхното желание да са по-коректни 
като клиенти. От компанията се стремят да ги убедят да не търсят вината за това, 
че нямат ток или нямат средства да го заплащат само в държавата, дружеството 
или друга страна, да се убеждават, че ако те са коректни и спазват задълженията 
си и другите ще спазват техните права. От дружеството считат, че техническите 
подобрения в ромските квартали допринасят за по-добри отношения с клиен-
тите, тъй като правят манипулациите с мрежата много по-трудни – съоръжени-
ята се контролират, има охрана и самото усещане на тези клиенти е, че нерегла-
ментираните присъединявания не са безнаказани, което кара по-голямата част 
от тях да се замислят и да разберат какви са начините да бъдат редовни клиенти. 
Тъй като много от клиентите имат неплатени стари задължения, компанията из-
следва различни начини да се справи с този проблем. Отчетено е, че част от взе-
манията са несъбираеми, тъй като са толкова стари, че са погасени по давност, а 
за останалите се търсят схеми за разсрочени плащания. 
 Според ръководството на ЕНЕРГО-ПРО трите най-важни стъпки, които 
биха спомогнали за регулиране на отношенията и намаляване на проблемите, 
са: на първо – опростяване на процедурата за регистриране на всеки гражданин 
като потребител, на второ – използване на схема за разяснения с нестандартен 
подход – повече контакти с местното население, тъй като при такива затворени 
групи това помага да се достигне до тях и те да повярват на търговеца, да раз-
берат какво се иска от тях; и трето – инвестиции в мрежата, които да гарантират 
качеството на електроенергията, за да може посланието на компанията да бъде: 
„Ние предоставяме качествена електроенергия и единственото, което искаме 
от вас, е вие да бъдете коректни клиенти”. 

 3.2. Област варна – кв. „максуда“
 3.2.1. Информация от потребителите в района

 характерно за жителите на кв. „Максуда“ е, че те не харесват квартала си 
и в по-голямата си част споделят, че биха го напуснали, но нямат житейска алтер-
натива. Проблемите на района са много и общоизвестни. Те се приоритизират от 
жителите по следния начин: 1. непочистеното сметище; 2. недостатъчните и от-
давна построени жилищни площи, които принуждават хора от различни поколе-
ния да живеят в една къща; 3. липсата на канализация и недостатъчно налягане 
на водата; 4. необезопасеният път, откъдето се напуска квартала.
 Липсата на внимание на институциите към инфраструктурните пробле-
ми, които съществуват в квартала, се интерпретира от информаторите като от-
каз на достъп до условия на живот, които се приемат за нормални в модерния 
свят. В тази среда междуличностните отношения са много близки и усещането за 
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несигурност и заплаха – слабо. Усещане за несигурност съществува единствено 
по отношение на новодошлите, преселили се преди няколко години в квартала 
от селата извън Варна. Те са възприемани като чужди хора, различни от жите-
лите на махалата и към тях отношението е негативно. Местните жители са недо-
волни, че институциите им обръщат по-голямо внимание – за тях са построени 
пътища, стадион, чешма, а за старите жители на квартала, които са родени тук, 
не е направено нищо. Старите жители на квартала се делят на християни и мю-
сюлмани или по-точно – на турски и български цигани. Новодошлите от села 
извън Варна са загунджии. Респондентите използват разграничението кореня-
ци – пришълци, за да опишат съществуващите групи в квартала. 
 енергопотребление. Не всички от участниците във фокус-групата са на 
мнение, че съществуват сериозни проблеми с електричеството. В горната част 
на квартала, където хората живеят в апартаменти и електромерите са монти-
рани на стените на жилищата, няма проблеми с тока. Информатор от тази част 
разказва, че семейството му плаща всеки месец сметка от по 60 – 70 лева. Служи-
телите на компанията идват бързо при авария – до 5 – 10 минути след обаждане 
за повреда. Всички участници са обединени около мнението, че в тези жилища 
електроподаването е нормално, защото електромерите са поставени на сте-
ните, от външната страна на къщата, така че потребителите могат да контроли-
рат сметките си, а инкасаторите нямат възможност да надписват показанията. 
Според останалите участници основният проблем с електричеството е именно 
надписването на сметките от страна на енергоразпределителното дружество. 
Интересното е, че плащането на сметките за електричество редовно е признак 
за начин на живот, който е близък до този на българите и по-престижен. Инфор-
маторите цитират минал период, в който не са имали никакви проблеми с изпла-
щането на сметките за ток. Всички участници декларират желание да заплащат 
за потреблението на ток, ако изчисляването на задълженията им се извършва 
по справедлив начин. Проблемите според информаторите започват с инста-
лирането на електромерите нависоко и са се задълбочили преди 3-4 години, 
откогато токът на много семейства в квартала е спрян. Информаторите имат 
усещането, че с инсталирането на електромерите на недостъпни места губят 
контрола над това как се изчисляват сметките им32 . Това се интерпретира като 
дискриминационно отношение към ромите33 . Чувствителното повишаване на 

32 От интервю: “Много хора от години не са плащали, но като не знаеш, нямаш контрол над главния електромер 
– как да платиш? Те се качват горе, но какво пишат – аз нищо не знам. И накрая отиваш и виждаш цена и това 
е космическа цена. И става дума за летни месеци – да бяха поне зимни, макар че и през зимата не можеш да 
изразходваш това нещо.”.

33 От интервю: “Въпросът е, че не можеш да контролираш това нещо – няма значение какви сме – цигани, 
българи и т.н., въпросът е, че не всеки е такъв – във всяко стадо си има и мърша. Аз също имам сърце, колкото е 
честен един българин, толкова съм и аз. Не е въпросът какъв си, важно е да си човечен.”.
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стойностите на фактурите, съчетано с усещането за липса на контрол върху това 
как се извършва измерването на показанията на електромерите, затвърждава 
усещането у информаторите, че елекроразпределителната компания надписва 
сметките им. Друг значим проблем е схемата на тримесечно отчитане. Според 
респондентите значителна част от семействата са получили сметки за ток от по-
рядъка на 500 – 1000 лева, не са имали възможност да ги изплатят, в резултат на 
което подаването на електричество към домовете им е преустановено. Високи-
те сметки за електричество единодушно се възприемат от информаторите като 
несправедливо отношение от страна на компанията, което обезсмисля съвест-
ното плащане на задълженията.
 нерегламентирани присъединявания. Според участниците във фокус-
групата в квартала не съществуват сериозни проблеми с кражби на електриче-
ска енергия. Допуска се съществуването на единични случаи, които са се случ-
вали в миналото. Потребителите са на мнение, обаче, че това е проблем не на 
клиента, а на компаниите, които са длъжни да управляват по-ефективно своите 
съоръжения. Все пак, в хода на дискусията, някои от информаторите с прекъсна-
то подаване разкриват, че посрещат нуждите си от електрическа енергия, като 
се свързват нерегламентирано към мрежата на свои съседи34 . Тази практика, 
макар и нерегламентирана, не се възприема от участниците като нарушаване на 
договора с доставчика, а като единствен възможен изход от тежката ситуация, в 
която са поставени. В този случай сметките за изразходвана електроенергия, ко-
ито възлизат на 60 – 70 лева месечно, се разпределят по равно между двете се-
мейства и се изплащат редовно – т.е. компанията не търпи загуби от това. Освен 
към нерегламентирани свързвания със съседите с електричество, семействата 
без ток в квартала се насочват към алтернативни източници на енергия –  газ и 
дърва. 
 По няколко причини участниците във фокус-групата имат усещането, че 
по принцип електроразпределителните компании третират хората от ромските 
квартали по различен начин в сравнение с останалите квартали. Според тях до-
ставчиците се възползват от това, че ромите са неграмотни и не знаят как да за-
щитават правата си на потребители. Поведението на електроразпределителни-
те компании се схваща като частен случай на дискриминационното отношение 
към ромите, което съществува в обществото. Информаторите имат усещането, 
че са възприемани от останалите българи като “малко по-долната част”, кое-
то прави възможно несправедливото отношение към тях да се приема за нещо 
нормално. 

34 От интервю: “Имаме едни комшии – от тях взимаме за осветление, за телевизор, за хладилник – а бойлер 
имаме на дърва – като искаме, палим си. Ако не е тази комшийка, не знам какво ще правим. Като дойде сметката 
делим си поравно, плащаме.”.
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 Повечето от участниците във фокус-групата са скептични относно това 
дали настоящото положение може да се промени и по какъв начин. Въпреки че 
имат съзнание за това, че притежават равни права като всички останали граж-
дани, те не вярват, че каквито и да било действия за защитата им биха били 
ефективни, тъй като не разполагат с пари, за да започнат съдебни процеси сре-
щу компанията. Някои от информаторите изказват съжаление, че сред ромите 
липсва вътрешна организация за защита на правата им и смятат, че нещата биха 
се променили, ако съществуваше силен лидер, който да обедини недоволните 
около себе си. Участниците във фокус-групата не могат да изразят мнение от-
носно авариите в квартала, защото от години нямат достъп до електричество по 
легален път. 
 съпътстващи услуги. Респондентите споделят, че в някои случаи са били 
принудени да заплащат неправомерно за услуги по поддържането на мрежата, 
които са задължение на електроразпределителните компании35 . 
 Отговорност. Потребителите не са на единно мнение за това кой е вино-
вен за проблемите с електричеството. Според едни проблемът идва от това, че 
“няма добри инкасатори” – инкасаторите идват в квартала без знанието на мест-
ните хора и тъй като електромерите са на недостъпно място, могат да впишат 
произволни изразходвани стойности. Според тези информатори инкасаторите 
са извън контрола както на потребители като тях, така и на мениджърите в елек-
троразпределителната компания. Те, обаче, се затрудняват да посочат каква би 
била мотивацията на инкасаторите за надписване на сметките. 
 В махалата съществуват спорадични инициативи на местни ромски ли-
дери за намеса като посредници за разрешаване на проблемите между достав-
чици и потребители, но потребителите имат негативно отношение към тях. Към 
ромските лидери съществува сериозно недоверие. хората ги подозират в опит 
за облагодетелстване от проблемите на съкварталците им. 
 Почти всички участници са недоволни от състоянието на взаимоотноше-
нията между потребители и доставчици на електроенергия. Основният проблем 
е, че служителите на компанията избягват директния контакт с потребителите, 
както и предоставянето на каквато и да е било информация. Тъй като електро-
мерите са разположени на високи стълбове, които често се намират на значи-
телно разстояние от къщите на потребителите, измерването на показанията 
на електромерите от инкасаторите често става без знанието на клиентите. От 
друга страна, служителите, които извършват измерванията на електромерите, 

35 Информатор разказа случай, в който компанията погрешно прекъсва подаването на ток към неговата къща, 
вместо към тази на неговия съсед. Въпреки че грешката е била на компанията, за да бъде отново възстановено 
подаването, потребителят е трябвало да заплати такса от 12 лева. Освен това услугата не е била извършена 
своевременно – екипът на компанията пристига да възстанови тока след четири дни.
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отказват да предоставят информация относно показанията им. Според участ-
ниците липсват и опити на компанията да обясни политиката си или да разяс-
ни естеството на проблемите си чрез директни срещи с хората от квартала. В 
съответствие с политиката на компанията директният контакт между потреби-
тели и доставчици се извършва само в центровете за обслужване на клиенти. Но 
служебните задължения на служителите в тях са свързани преди всичко с пла-
щанията на сметките и почти не включват предоставяне на информация. Макар 
хората да твърдят, че няма проблеми с достъпа до съоръженията от страна на 
служителите на електроразпределение, те разказват, че при прекъсване на по-
даването на електроенергия, служителите идват с полиция. Тази практика отно-
во се възприема като дискриминационно отношение, основано на произхода на 
потребителите в квартала. Информаторите не одобряват реакцията с насилие 
срещу действията на електроразпределителната компания. 
 По отношение на натрупаните стари задължения се предлага обмисля-
нето на схеми за разсрочени плащания на събираемите дългове. 
 Предлага се и назначаването на инспектори, които да проверят правил-
ното функциониране на електромерите, защото инкасаторите само измерват 
стойностите, но не и правилното функциониране на устройствата. 

 3.2.2. Информация, генерирана от компанията-доставчик

 Компанията не разделя своите клиенти на етнически принцип, тъй като 
в базата данни не се съдържа информация за това кой потребител от каква ет-
ническа група е. Следи се в отношението на служителите към клиентите да няма 
такъв елемент. От компанията твърдят, че единствено по името на титуляра на 
партида може да се съди, че клиентът е от ромски произход и това не е сигу-
рен начин. За коректност, обаче, следва да се отбележи и знанието, което дава 
териториалният принцип на местожителство. Ромите са един сегмент от клиен-
тите на компанията и служителите оценяват добрите клиенти сред тях като бол-
шинство. Идентифицирани са проблеми в няколко големи квартала в големи-
те градове, включително и в кв. „Максуда“. Сред ръководството на компанията 
има възможност под влияние на местни лидери потребителите целенасочено 
да не плащат. Компанията подхожда към неизрядните платци като към всички 
други клиенти – изпращат се предупредителни писма, в тях са посочени всички 
начини, по които може да се плати, има срокове за изчакване на плащането и 
след това се пристъпва към изключване на захранването. След това, ако няма 
реакция от страна на клиента – да плати или да поиска разсрочване, което е 
много честа практика, следва съдебно събиране по утвърдените от държавата 
нормативни пътища. При наличие на реакция, центровете за работа с клиенти 
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са подготвени – разполагат с протоколи за разсрочване, свързват се с потре-
бителите по телефона и извършват разясняване относно начините на плащане. 
Проблеми възникват с тези, които твърдо са решили, че няма да платят. Някои 
от тях се възползват от съседите си, като се присъединяват към техните мрежи и 
така злоупотребяват не само с ЕНЕРГО-ПРО, но и със съседите си. 
 Самата компания няма практика да работи децентрализирано. Отделът 
за вземанията е централизиран във Варна, а във всеки регионален център има 
център за обслужване на клиенти. Служители на ЕНЕРГО-ПРО преминават през 
обучения за работа с клиенти и работа по телефон. 
 Според компанията вероятността да има повредени електромери клони 
към нула. На монтираните електромери се извършва технически контрол през 
определено време. 
 Практиката в ЕНЕРГО-ПРО е да бъде осъществяван централизиран под-
ход към клиентите и компанията не обмисля децентрализация. За информация 
на клиентите се използва телефонен център.
 Компанията съобщава, че няма практика да разчита на помощта и съдей-
ствието от страна на неправителствени организации. Част от причините за това 
са, че е регистриран един отрицателен случай в кв.„Владиславово“, който е по-
стигнал точно обратен ефект –хората били излъгани от един от местните лиде-
ри, който имал за цел да посредничи при разсрочване на плащания, но обещал 
на потребителите невъзможни подходи, недоговорени с компанията. 
 ЕНЕРГО-ПРО не дава конкретна информация за размери на дългове или 
промени в процентите на събираемостта в ромските квартали с обяснението, че 
това е фирмена политика. 

ІV. Препоръки:

1. Дружествата да си сътрудничат с местната власт и другите доставчици 
на услуги за постигане на стандартизация в инфраструктурата, която да 
благоприятства преодоляването на собствените им проблеми по присъе-
диняване на потребители и електроразпределение към присъединените 
потребители.

2. Дружествата да съдействат за създаване на контактна мрежа със социал-
ните служби, като се проучат възможностите за получаване на социални 
помощи за отопление. 

3. Кампаниите за разумно използване на електричеството и практики за 
енергоспестяване са абсолютно необходими, особено в районите, в които 
населението е с традиционно ниски и нередовни доходи. Необходимо е 
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компаниите-доставчици да обърнат внимание на това, като използват и 
съдействието на гражданския сектор в съответния район.

4. Необходимо е провеждането на осведомителна кампания относно начи-
ните на отчитане на електронните електромери с дистанционно отчитане. 
Проучването показва, че потребителите не са наясно с технологията и в 
резултат на това смятат, че изчисленията на месечните сметки са некорек-
тни – в тяхна вреда.

5. Необходимо е, съвместно с общините, да бъде радикално решен про-
блемът с абонатите, които са наематели на общински жилища. Често при 
смяна на наемателите от страна на общините дълговете на старите наема-
тели остават непогасени и собственикът (общината) не поема отговорност 
за това. В резултат новите наематели изведнъж се оказват длъжници. По-
ради това следва да се разработи модел, при който в случаи на ново на-
емане собственикът да остане отговорен за задълженията на предишния 
наемател. Това би могло да бъде уредено със споразумение между компа-
нията и съответната община.

6. Необходимо е да се проведе разяснителна кампания относно правилото, 
че компанията ще приема само индивидуални плащания от конкретните 
потребители, за което ще издава официални фактури – единствено дока-
зателство за платена месечна сметка. Потребителите следва да бъдат на-
ясно, че всеки друг предложен им начин (включително от страна на местни 
хора или неформални лидери) крие опасност те да заплащат суми, които 
всъщност не постъпват в касите на дружеството и реално – сметките им да 
остават непогасени.

7. Задължително е да се разреши проблемът с изпращането на месечни съоб-
щения за дължимите суми, съдържащи необходимата разбивка на сметка-
та – за разпределение и за мрежа. По този начин потребителите ще бъдат 
предварително информирани за размера на задължението си, вместо да 
го узнават едва в касата в момента на плащането. Освен това компаниите 
са длъжни да изпращат тези съобщения, включително и съгласно разрабо-
тените от тях общи условия по договорите. Неизпращането на съобщения 
може да се тълкува и като практика, която е дискриминационна на етниче-
ска основа, тъй като тя се прилага масово в ромските квартали.

8. Необходимо е да се разкрият каси или да се осигурят алтернативни 
възможности за плащане на месечните сметки във всяко населено място.

9. Необходимо се да е изработят социалнопоносими варианти за погасяване 
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на стари задължения. 

10. Необходимо е да бъдат назначени консултанти с единствената задача да 
обясняват на потребителите на място всичко, което те не разбират. В иде-
алния вариант тези консултанти биха били хора от самата общност. По 
този начин, от една страна, ще се гарантира доверие в тях, а от друга стра-
на – ще бъдат разкрити нови работни места, които да се заемат от хора от 
общността.

11. Необходими са специални обучения за фронт-офис служителите на ЦОК 
за работа с клиенти от ромското малцинство. Те трябва да познават опре-
делени специфики – социално и битово положение, културни традиции на 
общността, което ще улесни работата с потребителите. 

12. Необходимо е провеждането на повече срещи с населението, на които да 
се дава възможност да се споделят проблеми и да се обменя информация. 
Такива срещи се явяват градивни за доверието между доставчика и потре-
бителите.

13. ЕНЕРГО-ПРО – висш служител: „Аз бих предложил да се намалят докумен-
тите за регистрация на клиент към системата. Трябва да се направят първи 
стъпки към улеснения в нашите общи условия и в законодателството като 
изисквания, за да може да се помогне на всички клиенти.“

14. Екипите, които работят в ромските квартали, трябва да се сменят често, 
с цел да се ограничат корупционните практики и посегателствата върху 
мрежата, които се извършват с участието и съдействието на служители на 
дружеството срещу нерегламентирано заплащане (подкуп). 

15. Предложенията, които идват от страна на участниците във фокус-групата, 
са насочени към това да се увеличи контролът на потребителите върху 
начина, по който се изчисляват сметките им. Един от информаторите пред-
ложи назначаването на отговорник от квартала, който да обхожда елек-
тромерите заедно с инкасаторите при измерването на стойностите им – 
“като един вид комисия”. По този начин ще отпаднат съмненията за произ-
волно надписване на сметки от страна на служителите на компанията. 

16. Телефонните центрове трябва да се използват внимателно. Необходимо е 
да се отчете, че по правило ромските квартали не са телефонизирани от 
„Виваком“, което означава, че клиентите могат да се свържат по телефон с 
доставчиците, само като използват средствата на мобилната комуникация. 
Това не е много удобно поради наличието на автоматична система, която 
отнема доста време, преди да се осъществи връзката с оператор. 


