
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНОРЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  П-4 

от 08.06.2007 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание на 08.06.2007 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

202/08.6.2007г.относно проект на Правила за условия и ред за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи,  установи следното: 

 

Съгласно чл. 21, т. 9 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) определя правила за достъп до 

електропреносната и електроразпределителнита мрежи.  Съгласно разпоредбата на чл. 

22 от Правилата за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правила за достъп), председателят на комисията организира изготвянето на 

предложения за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа 

енергия и на 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-13-01-79/06.12.2006 г. „НЕК” ЕАД е внесло в ДКЕВР проект 

на Правила за достъп до електропреносната  мрежа. С писма с вх. № Е-04-00-

248/05.12.2006 г.,  №Е-13-29-4/08.05.2007 г., № Е-13-31-15/15.03.2007 г., съответно от 

Асоциацията на търговците на електроенергия в България, „Енерджи Партнърс” АД и 

«ЧЕЗ България» ЕАД в ДКЕВР са постъпили предложения за допълнения и изменения 

в Правилата за достъп. 

 Приетият от Консултативна работна група проект за изменение и допълнение 

на Правила за достъп е  разработен в съответствие с измененията и допълненията на 

ЗЕ от 08.09.2006 г., свързани с либерализирането на пазара на електрическа енергия.   

На основание чл.14, ал.1 от ЗЕ, на 18.05.2007 г. е проведено обществено 

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

като е определен  14 дневен срок за представяне на становища. 

В законоустановения срок с писмо с вх. № Е-13-01-17/01.06.2007 г. “ЕСО” ЕАД 

е изпратило нов проект на „Правила за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи в Република България”. Представеният нов проект е 

несъвместим с процедурата по чл. 14 от ЗЕ, според която комисията разглежда 

единствено становища по предложения проект, а не предложения за приемана на нови 

правила. Поради тази причина предложението на “ЕСО” ЕАД не е обсъдено от 

комисията. 

В определения 14-дневен срок са постъпили и становища от „АЕЦ Козлодуй” 

ЕАД и  „ЧЕЗ България”ЕАД, съответно с писма с вх. № Е-14-24-13/04.06.2007 г. и № 

Е-13-31-38/01.06.2007 г. 

Становището на ДКЕВР във връзка с постъпилите в 14-дневния срок 

предложения по проекта на Правила за достъп е отразено в таблица с мотиви, 

публикувана на страницата на комисията в интернет. 
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     Предвид на горното, комисията счита, че проектът на Правилата за условия и 

ред за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи е в 

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

74 от 08.09.2006 г.  
  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за 

енергетиката, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

   

 

1. Приема Правила за условия и ред за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, приложение към това решение. 

2. Отменя досегашните Правила за условия и ред за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи, обн. ДВ, бр. 

67/2004 г. 

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

Върховния административен съд.  

 

 

 

 


