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№  П - 1 
от 24.03.2008 г. 

 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 24.03.2008  г., след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-
113/21.03.2008 г. относно проект за изменение и допълнение на  Правилата за 
търговия с електрическа енергия, (обн., ДВ, бр. 13 от 09.02.2007 г.), установи 
следното: 
 

 Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) приема правилата за търговия с електрическа 
енергия и техническите правила на мрежите по предложение на енергийните предприятия 
и контролира спазването им. Съгласно чл. 20 от Правилата за условията и реда за достъп 
до електропреносната и електроразпределителните мрежи, председателят на комисията 
организира изготвянето на предложения за изменение и допълнение на Правилата за 
търговия с електрическа енергия и техническите правила на мрежите и внасянето им за 
приемане в комисията.  
            С писма с вх. № Е-13-41-4/17.01.2008 г. и № Е-13-41-4/29.01.2008 г.  „ЕСО” ЕАД е 
внесло в ДКЕВР предложения за изменения и допълнения на Правилата за търговия с 
електрическа енергия (ПТЕЕ). Предложени са конкретни текстове с оглед последните 
изменения в ЗЕ от 01.07.2007 г., с които са отменени редица разпоредби в ЗЕ, са въведени 
нови изисквания в енергийния сектор, променящи значително регулаторната рамка и 
задълженията на страните при сключване на сделки по регулирани и по свободно-
договорени цени. Отмяната на чл. 21, ал. 1, т.17 от ЗЕ и влизането в сила на чл.21, т.17а от 
ЗЕ промени изискванията към производителите и създаде задължения относно 
определянето на разполагаемостта на производството с електрическа енергия, в 
съответствие с която всеки производител е длъжен да сключва сделки с крайните 
снабдители и/или обществения доставчик във връзка с осигуряване снабдяването с 
електрическа енергия на потребителите на крайния снабдител. В тази връзка, се налага 
промяна в заложените механизми в действащите ПТЕЕ, относно определяне на цените на 
балансиращата енергия, които не отчитат променената ценова рамка и новите условия, 
при които общественият доставчик осъществява покупко-продажба на електрическа 
енергия.  

С предложените за приемане изменения и допълнения в ПТЕЕ, ще се постигне по-
ясно регламентиране на редица основни въпроси свързани с търговията с електрическа 
енергия. С тях ще се осигури точно формулиране на приоритетите при изпълнение на 
задълженията на производителите на електрическа енергия, ще се внесат допълнения в 
процедурата по известяване, валидиране и регистриране на графици за доставка на 
електрическа енергия и ще се регламентира възможността за оттегляне от пазара на 
електрическа енергия. Предвижда се и  промяна на механизма за изчисляване на цената на 
балансиращата енергия. 



На основание чл.14, ал.1 от ЗЕ, на 27.02.2008 г. беше проведено обществено 
обсъждане със заинтересованите страни на основните принципи на проекта за изменение и 
допълнение на ПТЕЕ, като беше определен  14- дневен срок за представяне на становища. 

В определения 14-дневен срок в ДКЕВР  са постъпили становища по обсъждания 
проект за изменение и допълнение на ПТЕЕ  от следните енергийни дружества: „ЧЕЗ 
България”ЕАД с писмо с вх. № Е -13-31-18/06.03.2008 год.,  ТЕЦ «Марица 3» АД с писмо 
с вх. № Е-14-34-1/12.03.2008 год.  и  «АЕЦ Козлодуй» ЕАД с писмо с вх. № Е-14-24-
2/14.03.2008 г.  

Съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗЕ, комисията е разгледала всички становища от 
заинтересованите лица и е публикувала на своята интернет страница становище в тази 
връзка.  
  

 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за 

енергетиката, 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
   
 

1. Приема изменени и допълнени Правила за търговия с електрическа 
енергия, приложение към това решение. 

2. Отменя Правила за търговия с електрическа енергия, обн., ДВ, бр. 
13/2007 г. 

 
 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-

дневен срок за лицата участвали в производството по издаването му, съответно в 
едномесечен срок за всички останали лица, като срокът започва да тече от датата на 
съобщаването на акта. 
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