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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

на закрито заседание, проведено на 10.04.2007 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-

Д-К-122/10.04.2007г. относно проект за изменение и допълнение на Правилата за 

измерване на количеството електрическа енергия, установи следното: 

 

Съгласно чл. 21, т. 7 във връзка с 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) приема Правилата за 

измерване на количеството електрическа енергия (Правила за измерване) по предложение 

на енергийните предприятия и контролира спазването им. По силата на  разпоредбата на 

чл. 22 от Правилата за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, 

председателят на комисията организира изготвянето на предложения за изменение и 

допълнение на техническите правила на мрежите, част от които представляват  Правилата 

за измерване, както и  внасянето им за приемане в комисията. В тази връзка, към 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, със заповед на председателя, е 

учредена консултативна работна група, включваща представители, предложени от 

енергийните предприятия, Министерството на икономиката и енергетиката и 

привилегированите потребители.  

С писмо с вх. № Е-13-01-79/06.12.2006 г. „НЕК” ЕАД е внесло в ДКЕВР проект за 

изменение и допълнение на приетите по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ Правила за измерване на 

количеството електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 67/2004 г.). Във връзка с така 

постъпилото предложение консултативната работна група към комисията, на свое 

заседание, проведено на  22.02.2007 г., е приела  проект на Правила за измерване на 

количеството електрическа енергия. На основание чл.14, ал.1 от ЗЕ комисията е  провела 

на 09.03.2007 г. обществено обсъждане със заинтересованите страни на основните 

принципи, заложени в проекта. В 14- дневния срок за представяне на становища след 

обсъждането, са постъпили такива от “НЕК” ЕАД, Асоциацията на търговците на 

електроенергия в България, “ЧЕЗ България” ЕАД и „Е.ОН България” ЕАД. 

 

След преглед на постъпилите становища, ДКЕВР направи следните констатации и 

произтичащите от тях изводи: 

 В § 1, т. 20 и т. 22 от Допълнителната разпоредба на ЗЕ се съдържат легалните 

дефиниции на понятията „електропреносна” и “електроразпределителна” мрежи. Според 

закона „електропреносна мрежа” е съвкупността от електропроводи и електрически 

уредби, които служат за пренос, трансформиране на електроенергията от високо на средно 

напрежение, преразпределение на електроенергийни потоци или транзитиране на 

електрическа енергия за трета страна. Електроразпределителната мрежа от друга страна 

преставлява  съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с високо, 

средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енрегия. 

В предложените от електроразпределителните дружества текстовете на чл. 9, ал. 1 

и ал. 2 от проекта на Правила за измерване, понятията „електропреносна” и 

„електроразпределителна”, и съответно задълженията на преносното и 
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разпределителното предприятие по отношение на измерването на количеството 

електрическа енергия, са определени в зависимост от нивата на напрежение, което 

противоречи на цитираните по-горе легални дефиниции на понятията. 

Разпоредбата на чл.13, т. 2, предложение второ от проекта на Правилата за 

измерване, предложена от “НЕК” ЕАД, се отнася до определяне мястото на измерване, 

в случаите, в които потребители, са присъединени на средно напрежение към уредба 

110/Ср.Н, собственост на преносното предприятие. Мястото на измерване в 

предложението на дружеството е определено по следния начин: „на присъединение 

СрН при транзитирана електрическа енергия за трета страна”. Комисията счита, че 

систематичното място на разглежданата хипотеза не е в чл. 13 от проекта на Правилата 

за измерване. Същата попада в приложното поле на  разпоредбата на чл. 14, ал. 1 като 

частен случай и нейното изрично регламентиране е излишно.   

Комисията счита, че проектът за изменение и допълнение на Правилата за 

измерване на количество електрическа енрегия е разработен в съответствие с измененията 

и допълненията на ЗЕ, обн., ДВ, бр. 74/08.09.2006 г. и съдържа текстове, които 

регламентират принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и 

реда за тяхното обслужване, както и създаването и поддържането на база данни с 

регистрацията от средствата за търговско измерване в условия на либерализиран пазар на 

електрическа енергия, като предвижда и предстоящото създаване на балансиращите 

групи, съгласно чл. 91, ал. 3 от ЗЕ.  

. 

   

 Предвид гореизложеното и на основание 21, ал. 1, т. 7 във връзка с 83, ал. 1, т. 

6 от Закона за енергетиката, 

  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 

1. Приема изменени и допълнени Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия, приложение към това решение. 

2. Отменя Правила за измерване на количеството електрическа енергия, 

обн., ДВ, бр. 67/2004 г. 

 

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

Върховния административен съд.  

 


