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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

на закрито заседание на 29.12.2006 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-
540 относно проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с 
електрическа енергия, обн., ДВ, бр. 67/2004 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. 22 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.  

В тази връзка към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на 
основание заповед № Е-3-123/01.07.2005 г. на председателя на ДКЕВР, е учредена 
Консултативна работна група с представители, предложени от енергийните предприятия, 
от Министерството на икономиката и енергетиката и привилегированите потребители.  

С писмо с вх. № Е-13-01-71/07.11.2006 г. „НЕК” ЕАД е внесло в ДКЕВР 
предложение за изменения и допълнения на Правилата за търговия с електрическа 
енергия. Предложени са конкретни текстове с оглед изискванията на чл. 102 от Закона за 
енергетиката (посл. изм. ДВ, бр. 74 от 08.09.2006 г.), относно сключването на сделки с 
електрическа енергия с местни лица в държава членка на Европейския съюз или 
регистрирани в държава, с която Република България има постигната договореност по 
силата на международен акт за взаимно прилагане на съответното право на Европейските 
общности. Регламентирани са реда и условията за сключването на договор за достъп и 
договор за пренос по електропреносната и електроразпределителната мрежа съгласно 
чл.104 от ЗЕ. Предложените изменения и допълнения на Правилата за търговия с 
електрическа енергия са съобразени с предвиденото в §15, съответно §17 от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗЕ, отделяне в юридическо и организационно отношение на 
дейностите, извършвани от „НЕК” ЕАД, съответно от електроразпределителните 
дружества.    

Проектът за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа 
енергия е разгледан, допълнен и приет на заседание на Консултативна работна група на 
04.12.2006 г.  

 На основание чл. 14, ал. 1 от ЗЕ, на 15.12.2006 г. е проведено обществено 
обсъждане със заинтересованите страни на основните принципи, заложени в проекта и е 
определен 14 дневен срок за представяне на становища. 

 С писмо с вх. № Е-13-01-84/27.12.2006 г. „НЕК” ЕАД е внесло в ДКЕВР 
допълнителни предложения за изменения в проекта за изменение и допълнение на 
Правилата за търговия с електрическа енергия, публикувани в интернет страницата на 
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ДКЕВР на 15.12.2006 г. Становището на ДКЕВР по внесеното от „НЕК” ЕАД 
предложение е публикувано в интернет страницата на комисията в таблица “Становище 
на ДКЕВР по предложения за изменение и допълнение на проект на Правила за търговия с 
електрическа енергия, постъпили след проведеното обществено обсъждане на 15.12.2006 
г.”. 

 
 
 
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. 
67/2004 г. 

 
 
 
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд.  
 
 
 
 

 


