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ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КРАЖБИТЕ СА ЗА 

ВСИЧКИ 

 Кражбите на електроенергия застрашават все по-често и 

човешкия живот  

 

 Кражбите на електроенергия възпрепятстват постигането на 

енергийна ефективност  

 

 Вследствие на кражбите на електроенергия се влошава 

качеството на доставяната електроенергия 

 

 Кражбите ощетяват всички – клиентите, бюджета и енергийните 

компании 

 

 Служителите на ЧЕЗ са жертви на системен тормоз, заплахи и 

насилие 
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КРАЖБИТЕ В ЦИФРИ 
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Нарушителите са платили едва 7,56 млн.  

лева от 2014 г. насам. Ако бяха редовни 

клиенти щяха да платят близо  

12 млн. лева! 

Пропуснатите ползи за българската  

държава под формата на невнесени акцизи 

и ДДС през 2015 и 2016 г. са в размер на  

939 925 лв.  



НОРМАТИВНА УРЕДБА ОТНОСНО 

ИЗКУПУВАНЕТО НА МЕТАЛИ В ЧЕШКАТА 

РЕПУБЛИКА И РУМЪНИЯ 
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Чешка република 

Оператор на център за събиране на отпадъци може да  

бъде всеки, който изпълнява законовите изисквания,  

има разрешително, съгласувано с общината, която следи  

дали той изпълнява инструкциите. 

При изкупуване операторът е задължен да поддържа  

списък с отпадъци и да идентифицира всички събирани  

отпадъци. Операторът е задължен да идентифицира  

лицата, които продават отпадъците, записвайки име,  

дата на раждане; адрес; номер на лична карта. Има  

списък на отпадъците, които не могат да бъдат  

изкупувани от физически лица и за които не може  

да се плаща на ръка, каквито са и предметите от  

обществена значимост – напр. части от ел. мрежата. 

 

Санкциите за лицата, които събират отпадъци, достигат 

около 72 хил. лв.  

При кражба основното „наказание“ е до 2 години затвор 

или парична глоба, затвор от 6 месеца до 3 години,  

когато вредата е незначителна, и затвор от 5 до 12  

години, когато вредата е значителна 

Кой? 

Как? 

Санкциите? 

Румъния 

Само юридически лица 

Плащане в брой или по банков път 

Кражбата на метали се наказва като 

престъпление. Нарушението при неспаз- 

ване на разпоредбата, че изкупуването е 

възможно само от юридически лица, се  

наказва с 30 евро глоба 



НОРМАТИВНА УРЕДБА ОТНОСНО 

САНКЦИИТЕ ПРИ КРАЖБА НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ЕВРОПА 
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НОРМАТИВНА УРЕДБА ОТНОСНО 
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Период за дотаксуване – до 6 месеца. Потреблението се определя въз основа брой уреди и тяхната 

консумацията до 10 часа на ден. За остойностяване се използва пазарната цена на електроенергията  

Период за дотаксуване – до 24 месеца. Прилага се максимална консумация на база на 

 инсталираната мощност  

Период за дотаксуване – до 6 месеца. За първото нарушение се използват товаров профил и 

 действащата за периода цена на електроенергия. В останалите случаи се прилага консумацията  

на уредите и 1,5 пъти средната цена за балансиране 

Период за дотаксуване – до 6 месеца или от началото на нерегламентираното потребление на  

електроенергия, ако е известна 

ГЕРМАНИЯ 

ЧЕХИЯ 

СЛОВАКИЯ 

СЪРБИЯ 

РУМЪНИЯ 

Санкцията е 5 пъти пазарната цена на електроенергия + 5 пъти тарифата за разпределение.  

Период за дотаксуване – 3 месеца. Санкцията се калкулира на база на цената за технологичен  

разход 

Период за дотаксуване – до 3 години. Прилага се постоянна стойност въз основа на инвентаризация 

на уредите на мястото на потребление (инсталирана мощност, експлоатационни часове) 

ПОЛША 

БЪЛГАРИЯ 



МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

ПОСЕГАТЕЛСТВАТА 
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 Бърза промяна на Правилата за измерване на количествата електроенергия 

 

 След покриване на щетите на дружествата, санкцията може да бъде внасяна в 

нарочен фонд за подпомагане на енергийно бедните или за повишаване на 

сигурността на снабдяването 

 

 Увеличаване на санкцията, предвидена в Наказателния кодекс, с цел създаване  

на предупредително-възпиращ ефект и осигуряване на ефективно прилагане на 

действащото законодателство в случаите на извършени кражби  

 

 По-добро сътрудничество между правоприлагащите институции с облекчаване на 

процедурите при констатиране и разследване на посегателствата 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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