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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

на закрито заседание на 14.05.2007 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

164/14.05.2007г.относно проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия 

с природен газ, обн. ДВ, бр. 81/2004 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 природен газ по 

предложение на енергийните предприятия и контролира спазването им. 

Във връзка с измененията и допълненията на Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр. 

74 от 08.09.2006 г. и на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за енергетиката е изготвен 

проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с природен газ (обн. ДВ, бр. 

81/2004 г.). Проектът е разработен с участието на енергийните предприятия от газовия 

сектор. 

На основание чл. 14, ал. 1 от ЗЕ, на 24.04.2007 г. е проведено обществено 

обсъждане със заинтересованите страни на основните принципи, заложени в проекта и е 

определен 14 дневен срок за представяне на становища. В указания срок са постъпили 

становища от „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз” ЕАД, „Ситигаз България” ЕАД и 

„Овергаз Инк.” АД. Становището на ДКЕВР по получените след общественото обсъждане 

предложения за изменение и допълнение на проекта за Правила за търговия с природен 

газ е отразено в таблица, публикувана в интернет страницата на комисията. 

 В проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с природен газ 

(Правилата) са уредени условията и реда за отчитане на количествата природен газ, 

обслужването на средствата за търговско измерване, поддържането на база данни и 

достъпа до тях, реда и начина за администриране на сделките с природен газ, реда и 

условията за организиране балансирането на пазара на природен газ. 

 Регламентирано е осъществяването на сделките по регулирани и свободно 

договорени цени. В съответствие с разпоредбата на чл. 176а от ЗЕ е предвидена 

възможността за участие на пазара на природен газ на местни лица в държава-членка на 

ЕС, 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. 

   Комисията счита, че проектът на Правила за търговия с природен газ е в 

съответствие с измененията и допълненията на Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр. 74 от 

08.09.2006 г. и създава предпоставки за осъществяването на търговия с природен газ в 

условията на либерализаран пазар. 

 

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

енергетиката, 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

   

 

1. Приема Правила за търговия с природен газ, приложение към това 

решение. 

2. Отменя досегашните Правила за търговия с природен газ, обн., ДВ, 

бр. 81/2004 г. 

 

 

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

Върховния административен съд.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       /проф. дтн инж. Константин Шушулов/ 

  

      

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    /инж. Анелия Илиева/ 


