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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ П-2 от 04.06.2004 г. 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 
на закрито заседание на 04.06.2004 г., след като разгледа доклад с вх. №ДК-

123/04.06.2004 г. относно проекти на Правила за условията и реда за достъп до 
електропреносната и електроразпределителните мрежи, Правила за търговия с 
електрическа енергия, Правила за управление на електроенергийната система и 
Правила за измерване на количеството електрическа енергия, установи следното: 
 

На основание чл. 24, ал. 2, чл. 83, ал. 1, т. 4 и т. 6, и чл. 91, ал. 2 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ) са изготвени съответно проекти на Правила за условията и реда за 
достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, Правила за 
управление на електроенергийната система, Правила за измерване на количеството 
електрическа енергия и Правила за търговия с електрическа енергия.  

Проектът на Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и 
електроразпределителните мрежи регламентира отварянето на пазара на електрическа 
енергия по етапи и в размери напълно съобразени с изискванията на Директива 2003/54 
за общите правила на вътрешния пазар на електроенергия. Проектът определя 
условията, на които трябва да отговарят лицата, които имат право да сключват сделки 
по свободно договорени цени, както и условията за предоставяне на достъп до 
електропреносната и електроразпределителните мрежи. 

Проектът на Правила за търговия с електрическа енергия регламентира 
правилата за търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени, начинът на 
администриране на сделките и на организиране и работа на пазара на балансираща 
енергия, обмена на информация във връзка с дейността на пазара на балансираща 
енергия и сделките по свободно договорени цени. 

Проектът на Правила за управление на електроенергийната система 
регламентира правата и задълженията на преносното предприятие, оператора на 
електроенергийната система и присъединените към преносната мрежа лица във връзка с 
планиране развитието на преносната мрежа, планиране и управление на режима на 
работа на електроенергийната система, процедурите по задължителния обмен на данни, 
реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на 
защитен план и план за възстановяване на електроенергийната система, условията и 
реда за провеждане на системни изпитания и за предоставяне на допълнителни услуги. 
При разработването на правилата са отчетени техническите изисквания на Съюза за 
координиране на преноса на електрическа енергия, отнасящи се до надеждността и 
качеството на паралелната работа на електроенергийните системи. 

Проектът на Правила за измерване на количеството електрическа енергия 
регламентира принципите, начините и местата на измерване, условията и реда за 
тяхното обслужване, изисквания за точността на измерване, проверката на 
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измервателните системи, както и създаването, поддържането и достъпът да база данни 
на измервателната система. 

Проектите на Правила за търговия с електрическа енергия, Правила за 
управление на електроенергийната система и Правила за измерване на количеството 
електрическа енергия са съгласувани с представители на всички участници на пазара на 
електрическа енергия. В съответствие с изискванията на ЗЕ е проведена процедура за 
обществено обсъждане на всички проекти на правила. Получените писмени становища 
по проектите са разгледани и отразени в справки за становищата на заинтересованите 
лица по чл. 14 от ЗЕ. 

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 7 и т. 9 от Закона за 
енергетиката,  
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
  
 1. Приема Правила за условията и реда за достъп до 
електропреносната и електроразпределителните мрежи - приложение № 1. 
 2. Приема Правила за търговия с електрическа енергия - приложение 
№ 2. 
 3. Приема Правила за управление на електроенергийната система - 
приложение № 3. 
  4. Приема Правила за измерване на количеството електрическа 
енергия - приложение № 4. 
 
 
 

 
 


