
СТАНОВИЩЕ 

НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРИ 

ОБРАЗУВАНЕТО НА ЦЕНАТА ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ДО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА 

МРЕЖА  

 

 

Във връзка с приетите от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

Правила за търговия с електрическа енергия (обн. в ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г.) са постъпили 

запитвания за образуването на цените за пренос и достъп до електропреносната мрежа, 

свързани с количествата електрическа енергия, продавана на краен клиент.  

Разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от Правилата предвижда, че операторът на 

електроразпределителна мрежа заплаща на независимия преносен оператор мрежовите 

услуги, относими към електропреносната мрежа, за цялото количество пренесена 

електрическа енергия от електропреносната в електроразпределителната мрежа.  

При прилагането на текста следва да се отчита, че Правилата за търговия 

регламентират вида и съдържанието на сключваните сделки за търговия с електрическа 

енергия по регулирани и свободно договорени цени.  

Методите за регулиране на цените на електрическата енергия, които по силата на чл. 

30, ал. 1 от ЗЕ подлежат на регулиране, правилата за тяхното образуване или определяне и 

изменение се определят с Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия. 

Разпоредбата на чл.27, ал. 1 от Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата 

енергия, предвижда че цената за достъп до електропреносната мрежа се образува въз основа 

на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи и утвърденото прогнозно 

количество електрическа енергия, доставено в електропреносната и 

електроразпределителните мрежи за продажба и пренос за съответния регулаторен или 

ценови период. 

Следва да се има предвид, че цените за пренос и достъп до електропреносната мрежа 

се образуват, като се вземат предвид количествата енергия, които се продават на клиентите, 

независимо от мястото им на присъединяване, към електропреносна или към 

електроразпределителна мрежа. В тази връзка при събиране на приходите от мрежовите 

услуги се прилага принципа всички приходи за мрежови услуги „пренос и достъп до 

електропреносната мрежа“ от клиенти на мрежи средно и ниско напрежение да се преведат на 

независимия преносен оператор, независимо от постъпилото количество електрическа 

енергия от преносната към електроразпределителната мрежа.  

Наредбата е по-висш акт в общата система на правото с оглед систематизацията на 

нормативните актове според тяхната сила, действие и степен. Наред с това, с оглед предмета 

на правно регулиране, Наредбата се явява специален акт по отношение на Правилата за 

търговия. След като се съобрази и обстоятелството, че не е налице хипотезата на § 16, ал. 2 от 

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, в сила от 05.07.2013 г., се налага 

извод, че по отношение на определяне на количеството електрическа енергия въз основа на 

което се образува цената за достъп до електропреносната мрежа следва да се прилага Наредба 

№ 1. 

  

Становището е прието на закрито заседание на ДКЕВР на 29.07.2013 г.  

 

 


