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ДОКЛАД
на Държавната комисия

за енергийно и водно регулиране
за Европейската комисия, 2007 г.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА 
НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ 

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Основни приоритети в дейността на Държавната комисия за енер-
гийно и водно регулиране (ДКЕВР) са развитието на ефективно работещ 
енергиен пазар чрез усъвършенстване на пазарния модел за свободен 
избор на доставчик, равнопоставен достъп до мрежите и създаване на 
условия за конкуренция. 

Комисията играе важна роля за насърчаване на инвестициите в необ-
ходимата енергийна инфраструктура, за да се отстранят съществуващите 
ограничения пред енергийните потоци, респективно да се подобри си-
гурността на снабдяването.

ДКЕВР е член на Съвета на европейските енергийни регулатори 
(СEER) от края на 2007 г. и провежда политика в съответствие  с евро-
пейските директиви за създаване на нова обща енергийна политика на 
Европа.

Нашето виждане е, че развитието на единен европейски енергиен па-
зар може да се осъществи по пътя на устойчиво развитие чрез овладя-
ване на негативните промени в климата, гарантиране на снабдяването, 
ограничаване на външната зависимост и диверсификация на енергийни-
те доставки.

Успехът за реализиране на тази политика зависи от координирани-
те усилия на институциите и компаниите на национално и общностно 
ниво.

Проф. д.т.н. инж. К. Шушулов
Председател на ДКЕВР
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1. ОСНОВНИ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2007 г. 

1.1. Oрганизационна структура и компетенции 
на регулаторния орган

Съгласно Закона за енергетиката, регулирането на дейностите в енер-
гетиката в България се осъществява от Държавната комисия за енергий-
но и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е независим 
специализиран държавен орган, чиито членове се избират с решение на 
Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. Състои 
се от тринадесет членове, от които председател и двама заместник-пред-
седатели, като единият е със стаж в енергетиката, а другият – със стаж 
във водоснабдяването и канализацията. Мандатът на членовете на коми-
сията е пет години. Според изискванията на ЗЕ член на комисията може 
да бъде освободен предсрочно по негово писмено искане, при устано-
вяване на несъвместимост с изискванията на ЗЕ и при невъзможност да 
изпълнява задълженията си.

В своята дейност комисията се подпомага от администрация, която 
се разделя на обща и специализирана според разпределението на функ-
циите.

Общата администрация подпомага технически дейността на коми-
сията и е организирана в дирекция „Административно, финансово и ин-
формационно обслужване и международно сътрудничество“.

Специализираната администрация подпомага комисията при осъ-
ществяване на правомощията є по Закона за енергетиката (ЗЕ) и За-
кона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 
(ЗРВКУ) и е структурирана в две хоризонтално интегрирани дирекции и 
четири специализирани секторни дирекции, а именно: 

Дирекция „Правна“;• 
Дирекция „Икономически анализи и работа с потребителите“;• 
Дирекция „Електроенергетика“;• 
Дирекция „Топлоенергетика“;• 
Дирекция „Газоснабдяване“;• 
Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“.• 

Основните цели на Закона за енергетиката са създаване на пред-
поставки за:
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– качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото 
от електрическа и топлинна енергия и природен газ;

– енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефек-
тивно използване на енергията и енергийните ресурси;

– създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енер-
гиен пазар;

– енергийни доставки при минимални разходи;
– насърчаване на комбинираното производство на електрическа и 

топлинна енергия;
– развитие на инфраструктури за пренос на електроенергия, приро-

ден газ, нефт или нефтопродукти на територията на страната и през нея.

Основните правомощия на комисията за регулиране на дейност-
ите по производството, преноса и разпределението на електрическа 
енергия, преноса и разпределението на природен газ, търговията с 
електрическа енергия и природен газ, са:

– издаване, изменяне, допълване, спиране, прекратяване и отнемане 
на лицензии, упражняване на контрол в тези области и регулиране на 
цените на електрическата енергия и природния газ;

– приемане на правила за търговия и снабдяване с електрическа 
енергия и природен газ и контрол по спазването им;

– приемане и контролиране прилагането на методика за определяне 
на цените на балансиращата електрическа енергия като част от правила-
та за търговия с електрическа енергия; 

– определяне на правилата за достъп до електропреносната и газоп-
реносната мрежа, съответно до електроразпределителните и газоразпре-
делителните мрежи;

– изготвяне и контролиране спазването на условията и правилата за 
снабдяване на потребителите с електрическа енергия и природен газ, 
включително на нормите за качество на услугите;

– разглеждане на искания на енергийните предприятия за компен-
сиране на невъзстановяеми и произтичащи от наложени им задължения 
към обществото разходи и утвърждаване на техния обоснован размер и 
начина на компенсирането им;

– издаване на сертификати на производителите на електрическа 
енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници и при комбинирано производство 
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на електрическа и топлинна енергия;
– даване на съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на 

енергийни предприятия – титуляри на лицензии по ЗЕ, както и разрешаване 
извършването на сделки на разпореждане с имущество, с което се упражня-
ва лицензионна дейност, в случаите, предвидени в закона, както и на други 
сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 
снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие;

– разглеждане на жалби на потребители срещу лицензианти или на 
лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензи-
онната дейност. 

Показател за силни правомощия е правото на ДКЕВР да изисква всяка 
информация, необходима за осъществяване на регулаторните є функции, 
и задължението на енергийните предприятия да я предоставят. Същевре-
менно в ЗЕ са регламентирани механизмите за нейното събиране, като 
са предвидени и условия за опазване на информацията, която комисията 
придобива, създава и съхранява за  целите на регулирането, и чието раз-
гласяване може да застраши търговския интерес на лицензиантите. 

Законът за енергетиката предвижда налагане на имуществена санк-
ция в случаите, в които енергийните предприятия не спазват задължение-
то си за предоставяне на информация на комисията. Държавните органи, 
енергийните предприятия и длъжностните лица са длъжни да съдейст-
ват на ДКЕВР при осъществяването на нейните функции. Дейността на 
комисията е прозрачна, регламентирани са условия за осъществяване-
то на обществен контрол. В тази насока ДКЕВР провежда процедура за 
обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на 
общите административни актове, предвидени в закона, както и по други 
въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор. 

ДКЕВР води публични регистри за издаваните лицензии, издава-
ните сертификати за произход, издаваните разрешения на енергийните 
предприятия – титуляри на лицензии по закона. Решенията за издаване, 
изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите, както 
и решенията за утвърждаване на цените се публикуват в бюлетина на 
комисията и в интернет страницата на ДКЕВР. 

Като гаранция за независимост на регулаторния орган, ДКЕВР има 
организационна самостоятелност, широки контролни правомощия, ком-
петентност относно определянето на правилата за търговия с електри-
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ческа енергия и природен газ, техническите правила на мрежите и пра-
вилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съот-
ветно до електроразпределителните и газоразпределителните мрежи и 
до газохранилищата. Един от основните показатели за независимост на 
ДКЕВР е изрично предвиденото в закона право на регулатора да разре-
шава спорове между лицензианти и между потребители и лицензианти. 
Правомощието на ДКЕВР за решаване на спорове е ограничено, тъй като 
Конституцията на Република България не допуска създаването на осо-
бени юрисдикции извън съдебната система. При осъществяване на това 
свое правомощие комисията съдейства за доброволно уреждане на спора. 
Когато спорът е разрешен доброволно чрез постигане на писмено спора-
зумение между страните и някоя от тях не изпълнява задълженията си по 
споразумението, другата страна може да се обърне към съда за разглежда-
не на спора – предмет на споразумението. Финансовото обезпечаване на 
ДКЕВР е осигурено чрез таксите, които комисията събира за изпълнение 
на регулаторните си правомощия по ЗЕ, както и чрез таксите, събирани 
за разглеждане на заявления, за издаване на сертификати, за продажба на 
документи за провеждане на конкурси и лицензионни такси.

ДКЕВР разполага с ефективни механизми, които осигуряват из-
пълнението на взетите от нея решения. В това отношение съществено 
значение има правото на регулатора да налага санкции за неизпълнение 
на взетите от него решения. ЗЕ регламентира възможност на ДКЕВР да 
налага следните санкции спрямо лицензираните дружества: налагане на 
имуществени санкции, отнемане на лицензията със задължение за пос-
ледващо прехвърляне на правата на друго лице.

Съгласно европейските директиви и изискванията на Закона за енер-
гетиката, регулаторът е независим от интересите на индустрията елек-
троенергетика и газоснабдяване. Като гаранция за такава независимост 
в ЗЕ е регламентирана забрана членовете на комисията да бъдат едно-
лични търговци, акционери, съдружници, управители, прокуристи или 
членове на управителни или контролни органи, както и ликвидатори и 
консултанти на търговски дружества, които извършват дейност, подле-
жаща на лицензиране по закона.

Осъществяването на цялостната дейност на комисията в съответ-
ствие с принципите и правилата на ЗЕ и подзаконовите нормативни ак-
тове по неговото прилагане е гарантирано посредством регламентирания 
в ЗЕ съдебен контрол. Решенията, включително мълчаливите откази на 
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комисията, могат да бъдат обжалвани единствено пред Върховния адми-
нистративен съд. Следователно, цялата дейност на комисията подлежи 
на контрол за законосъобразност от страна на съда.

Съгласно ЗЕ един от основните принципи, от които се ръководи 
ДКЕВР при изпълнение на регулаторните си правомощия, е предотвра-
тяване и недопускане на ограничаване или нарушаване на конкуренцията 
на енергийния пазар. При прилагане на този принцип ДКЕВР може да 
сезира Комисията за защита на конкуренцията за образуване на производ-
ство по реда на Закона за защита на конкуренцията. Ролята на ДКЕВР е 
да създава условия за недопускане на злоупотреба с монополно положе-
ние, а Комисията за защита на конкуренцията предприема действия при 
наличие на злоупотреба с монополно положение. За постигане на ефек-
тивност на действията за предотвратяване и недопускане на ограничаване 
или нарушаване на конкуренцията на енергийния пазар, между ДКЕВР и 
Комисията за защита на конкуренцията са изградени отношения на тясно 
сътрудничество. ЗЕ регламентира редица правомощия на ДКЕВР, чието 
упражняване гарантира наличието на ефективни механизми за наблюде-
ние на пазара на електрическа енергия и природен газ с оглед разкриване-
то на възможни злоупотреби с монополно положение. ДКЕВР извършва 
постоянен мониторинг на пазара с цел осигуряване на недискриминация 
между всички участници на пазара, както и между участниците от една и 
съща категория, и допринасяне за ефективната конкуренция и правилното 
функциониране на пазара. В тази връзка ДКЕВР, при осъществяване на 
контролните си правомощия, извършва планови проверки на енергийните 
дружества, както и извънредни проверки по постъпили жалби и сигнали.

С оглед изпълнението на регулаторните си правомощия, ДКЕВР е в тяс-
но сътрудничество с Комисията за защита на потребителите, както и с реди-
ца други неправителствени организации за защита на потребителите.   

Основна задача на комисията е изработването на подзаконовите ак-
тове по прилагане на Закона за енергетиката.

1.2. Главни достижения в електроенергийния и газовия пазар

1.2.1. Електроенергиен пазар
 
ПАЗАР НА ЕДРО
В изпълнение на европейските директиви за пълна либерализация 
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на пазарите на електроенергия и газ и съгласно ЗЕ, от 1 юли 2007 г. па-
зарите на електроенергия и газ в страната са отворени за всички потре-
бители. 

Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат 
да сключват помежду си производителите, търговците на електрическа 
енергия и потребителите. За улеснение на потребителите в избора на 
доставчик регулаторът поддържа на страницата си в интернет списък на 
лицензираните търговци на електрическа енергия и техните адреси за  
кореспонденция. 

ДКЕВР е приела изменения и допълнения на правилата, регламенти-
ращи дейността на пазара на електрическа енергия, с които изменения е 
дадена възможност за пълното отваряне на пазара на електрическа енер-
гия от 1 юли 2007 г. 

Право на достъп до електропреносната и до електроразпределител-
ните мрежи имат: производителите на електрическа енергия, обществе-
ният доставчик на електрическа енергия, крайните снабдители на елек-
трическа енергия; всички потребители и търговците на електрическа 
енергия. Съгласно Закона за енергетиката регулаторът има правомощия 
да осъществява контрол по въпроси, свързани с евентуален отказ на 
Електроенергийния системен оператор или съответно на разпределител-
ното предприятие за достъп до мрежите. 

Съгласно ЗЕ сделки с електрическа   енергия могат да се  сключват 
по свободно договорени цени между участниците на пазара или по регу-
лирани от ДКЕВР цени.  

Правилата за търговия с електрическа енергия, приети от регулатора, 
определят условията за участие в работата на пазара на електроенергия, 
на пазара на балансираща енергия, механизмите на балансиране на учас-
тниците в пазара и методиката за определяне на цените на балансираща-
та енергия.

Трансграничният обмен на електроенергия на Република България се 
извършва въз основа на разработени през 2007 г. „Тръжни правила“, при-
лагани от Електроенергийния системен оператор (EСO). Пропускателна-
та възможност (капацитет) по междусистемните сечения се разпределя 
от тръжния оператор под формата на търговски права за пренос.

ЕСО поддържа страница в интернет за обявените търгове.
За региона на Югоизточна Европа (№ 8) за разпределение на капаци-

тетите по български междусистемни връзки се прави ежемесечен изчис-
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лителен модел, като ежемесечно се определят нетните преносни капа-
цитети (НПК). Тези капацитети се съгласуват двустранно със съседните 
системни оператори. На базата на съгласуваните НПК се обявяват пуб-
личните търгове за мощности. 

Операторът изготвя, поддържа и публикува в интернет страницата си 
обща и специализирана информация за дейността на пазара на баланси-
раща енергия и на сделките по свободно договорени цени.

Междусистемните връзки на Република България със съседните 
страни – Гърция, Румъния, Турция и Сърбия – осигуряват необходимите 
условия за осъществяването на пазар на електрическа енергия по дву-
странни договори, включително и взаимопомощ при аварийни събития. 

ПАЗАР НА ДРЕБНО
Съгласно ЗЕ, битовите потребители и малките предприятия – тези 

с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн. 
лв.(10 млн. евро), които не са се възползвали от правото си да избират 
доставчика, от който закупуват електрическа енергия, са защитени по-
требители. За тях снабдяването с електрическа енергия е всеобщо пред-
лагана услуга, която се предоставя при условията на равнопоставеност. 
По смисъла на закона всеобщо предлагана услуга е преносът, доставката 
и снабдяването с електрическа енергия с определено качество, по ре-
гулирана цена и договорени други условия – услуга, която не може да 
бъде отказана по причини, които не са посочени в закона. Потребители-
те на крайния снабдител получават електрическа енергия при публич-
но известни общи условия, одобрени от регулатора. Нормативната база 
гарантира на защитените потребители необходимата им електрическа 
енергия с определени качествени показатели при прозрачни условия и 
разумни цени. 

Съгласно ЗЕ и подзаконовите нормативни актове, от 1 юли 2007 г. 
регулаторът определя разполагаемостта за производство на електриче-
ска енергия, в съответствие с която всеки производител е задължен да 
сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик 
по регулирани цени. Към момента регулаторът определя и цената, по 
която общественият доставчик продава електрическа енергия на край-
ните снабдители, както и цените, по които крайните снабдители прода-
ват електрическата енергия на защитените потребители, които не са се 
възползвали от правото да си избират доставчик.
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На либерализирания пазар на електрическа енергия в страната през 
второто полугодие на 2007 г. по свободно договорени цени е бил реали-
зиран дял от 26 % от общата доставка. 

ИНФРАСТРУКТУРА
Съгласно Закона за енергетиката, на регулиране от ДКЕВР подлежат: 
– цените, по които производителите продават електрическа енергия 

на обществения доставчик;
– цената, по която общественият доставчик продава електрическа 

енергия на крайните снабдители;
– цената, по която общественият доставчик продава електрическа 

енергия на електроразпределителните дружества за покриване на техно-
логичните разходи по преноса през електроразпределителните мрежи;

– цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната 
мрежа;

– цената за достъп до електропреносната мрежа;
– цената за достъп до електроразпределителните мрежи; 
– цени за пренос през електроразпределителните мрежи;
– цените, по които крайните снабдители продават електрическа енер-

гия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает 
персонал и с годишен оборот до 19.5 млн. лв. 

Цените за крайни потребители се утвърждават по предложения на 
дружествата за отделни групи потребители и тарифни структури. Гру-
пите потребители се определят в зависимост от нивото на напрежение и 
по зони в денонощието.  

Основните групи потребители са, както следва:
– Стопански потребители на високо напрежение (отговарят на стан-

дартни потребители с годишно потребление в размер на 24 000 МВтч и 
максимален товар в размер на 4000 кВт). Цената за стопански потреби-
тели, присъединени към електропреносната мрежа (високо напрежение),  
не подлежи на утвърждаване от регулатора. Тези потребители закупуват 
електрическа енергия на свободния пазар.

– Стопански потребители  на средно напрежение (отговарят на стан-
дартни потребители с годишно потребление в размер на 50 МВтч и мак-
симален товар в размер на 50 кВт). Цената за тези потребители включва: 
цена за електрическа енергия на краен снабдител, цена за пренос през 
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електроразпределителната мрежа и цена за достъп до електроразпреде-
лителната мрежа.

Цената за потребителите на ниско напрежение включва: цена за 
електрическа енергия на краен снабдител, цена за пренос през електро-
разпределителната мрежа и цена за достъп до електроразпределителна-
та мрежа.

Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, от 1 януари 
2007 г. на облагане с акциз подлежат енергийните продукти и електри-
ческата енергия, а дружествата, които извършват продажба на електри-
ческа енергия на потребители за стопански нужди, начисляват акциз. 
Акцизът се начислява на MВтч върху цената без ДДС. 

Със свои решения ДКЕВР от 2007 г. утвърди цени без ДДС на елек-
трическата енергия (за защитените потребители), както и на  енергия-
та, произведена по комбиниран начин (от когенерации) и възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ). 

През 2007 г. не са констатирани проблеми и нарушения, свързани с 
трансграничния обмен на електрическа енергия.

РЕГУЛИРАНЕ / РАЗДЕЛЯНЕ
В съответствие с изискванията на Директива 2003/54/ЕО е осъщест-

вено юридическо, функционално и счетоводно разделяне на дейностите 
на оператора на преносната система и операторите на разпределителни-
те мрежи от другите дейности на вертикално интегрираните дружества.

От началото на 2007 г. Електроенергийният системен оператор (ЕСО) 
е самостоятелно юридическо лице, получило лицензия за дейността „уп-
равление на електроенергийната система“.

Електроенергийният системен оператор осигурява:
– равнопоставен достъп за пренос на електрическа енергия при спаз-

ване на изискванията за качество;
– сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенер-

гийната система;
– поддържане на баланса между производството и потреблението на 

електрическата енергия;
– осъществяване на съвместната работа на електроенергийната сис-

тема с енергийните системи на другите страни в съответствие с между-
народните договори;

– сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи.
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По отношение на дейността на ЕСО като част от вертикално интег-
рирано дружество, са създадени ефективни механизми за гарантиране на 
независимостта му, като лицата, отговорни за управлението, включител-
но оперативното управление на електроенергийната система: 

– не могат да участват в управлението на другите дружества на вер-
тикално интегрирано предприятие, които извършват производство, раз-
пределение, обществена доставка, обществено снабдяване и търговия с 
електрическа енергия;

– вземат самостоятелни решения при изпълнение на възложените им 
задачи;

– длъжни са да не допускат дискриминационно поведение при изпъл-
нение на своите задължения.

В тази връзка ЕСО изготвя програма за съответствие, в която се по-
сочват мероприятията за изпълнение на цитираните по-горе цели, като 
съдържа конкретни задължения на служителите. ЕСО ежегодно изготвя 
отчет за мерките за изпълнение на посочените цели, който се предоставя 
на регулатора. 

ЕСО и разпределителното предприятие са длъжни да осигуряват 
достъп до мрежите при условията на равнопоставеност до преносната и 
разпределителните мрежи на ползвателите на съответната мрежа. Те мо-
гат да откажат сключването на договор за достъп до съответните мрежи 
в случаите, когато преносните възможности на мрежите са недостатъчни 
или не съществуват технически условия за измерване на консумираните 
количества електрическа енергия или когато се нарушава надеждната 
работа на електроенергийната система и/или сигурността на снабдява-
нето.

Операторът на разпределителната мрежа прилага програма за съот-
ветствие с изискванията, в която са посочени взетите мерки за недопус-
кане на дискриминационно поведение. Програмата посочва конкретните 
задължения на служителите за изпълнение на тази цел. Лицето или орга-
нът, отговарящи за контрола на програмата за съответствие, представят 
на регулатора годишен отчет с взетите мерки, който се публикува.

През 2007 г. е извършено юридическо и функционално разделение 
на дейностите на електроразпределителните предприятия. 

СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ
ДКЕВР е приела „Методика за отчитане изпълнението на целевите 
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показатели за качество на електрическата енергия и качество на обслуж-
ването на разпределителните предприятия и крайните снабдители“. С 
методиката се уреждат начинът за отчитане на изпълнението на целе-
вите показатели за качество на електрическата енергия, качеството на 
обслужване и начинът за коригиране на необходимите приходи на енер-
гийните предприятия за всеки ценови период от регулаторния период в 
зависимост от достигнатото ниво на изпълнение. 

Показателите за качество на електрическата енергия и качество на 
обслужването включват индекс на средната продължителност на пре-
късванията за системата (ИСППС), индекс на средния брой прекъсвания 
за системата (ИСБПС), и критерии за качество на услугите.

ДКЕВР използва отчитането на качеството на електрическата енер-
гия и услугите, предлагани от енергийните предприятия, за коригиране 
на необходимите приходи,  включително и при отчитане на сравнителен 
анализ на практиките в други държави – членки на ЕС. 

ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Във връзка с развитието на пазара на електрическа енергия е започ-

нала процедура за изменение на Закона за енергетиката и Правилата за 
търговия с електрическа енергия, свързана със създаване на енергийна 
борса и балансиращи групи. 

1.2.2. Природен газ

Към 31 декември 2007 г. са издадени общо 158 броя лицензии за 
дейностите „разпределение“ и „снабдяване с природен газ“. Комисията 
е отнела 4 броя лицензии във връзка с неизпълнение на условията по 
издадените лицензии. 

Дейността на оператора на газопреносната мрежа – „Булгартранс-
газ“ ЕАД, е отделена юридически, функционално и счетоводно от дру-
гите дейности във вертикално интегрираното предприятие. 

Операторът на газопреносната мрежа осигурява:
– единното управление и надеждното функциониране на газопре-

носната мрежа;
– преноса на природен газ по газопреносната мрежа и отчитането му;
– поддържането на обектите и съоръженията на газопреносната мре-

жа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безо-
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пасност при работа;
– развитието на газопреносната мрежа в съответствие с дългосроч-

ните прогнози и планове за развитие на газоснабдяването и извън тях, 
когато е икономически обосновано;

– поддържането и развитието на спомагателните мрежи.
По отношение на дейността на оператора на газопреносната система 

като част от вертикално интегрирано дружество, са създадени ефективни 
механизми за гарантиране на независимостта му, като лицата, отговорни 
за управлението, включително оперативното управление на газопренос-
ната система: 

– не могат да участват в управлението на другите дружества на верти-
кално интегрирано предприятие, които извършват добив, разпределение, 
обществена доставка, обществено снабдяване и търговия с природен газ;

– вземат самостоятелни решения при изпълнение на възложените им 
задачи;

– са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при из-
пълнение на своите задължения.

В тази връзка операторът на газопреносната мрежа изготвя програма 
за съответствие, в която се посочват мероприятията за изпълнение на 
цитираните по-горе цели, като съдържа конкретни задължения на слу-
жителите. Операторът на газопреносната мрежа ежегодно изготвя отчет 
за мерките за изпълнение на посочените цели и същият се предоставя на 
регулатора. 

На „Булгартрансгаз“ ЕАД са издадени лицензии за осъществява-
не на дейностите „пренос на природен газ по газопреносната мрежа“, 
„транзитен пренос на природен газ“ и „съхранение на природен газ“. На 
„Булгаргаз“ ЕАД е издадена лицензия за обществена доставка на приро-
ден газ.

През 2007 г. ДКЕВР е издала и изменила лицензии за разпределение 
на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител на 
седем газоразпределителни дружества.

Цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа се обра-
зува от обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД като среднопретеглена 
стойност при отчитане на заявените за доставка количества природен 
газ от внос за вътрешния пазар и от местни добивни предприятия с цел 
продажба през следващ период, условията по договорите за пренос на 
природен газ до българска граница и валутния курс на Българската на-
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родна банка на лева за щатския долар или друга чуждестранна валута, 
в която се заплаща внасяният в страната природен газ. Тримесечната 
периодичност на изменение на цената на природния газ е в съответствие 
с условията по търговските договори, по които общественият доставчик 
купува природен газ за вътрешния пазар. 

През 2007 г. са утвърдени от ДКЕВР цени за разпределение на при-
роден газ на четири газоразпределителни дружества.

За потребителите, присъединени към преносната мрежа, цената, ко-
ято плащат за 1000 м3, е равна на цената на входа на газопреносната 
мрежа, към която се прибавя таксата за пренос.

Цените за крайните потребители, присъединени към газоразпре-
делителната мрежа, се образуват, като към цената на природния газ на 
входа на газопреносната мрежа и преносната такса се прибави цената 
за разпределение и снабдяване за конкретната група или подгрупа по-
требители. 

С оглед стимулиране на инвестициите за газоразпределителните дру-
жества ДКЕВР прилага метод на регулиране „горна граница на цени“. 

Газоснабдяването на територията на Република България се осъщест-
вява по газопреносна мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД и по 
газоразпределителни мрежи, собственост на съответните газоразпреде-
лителни дружества. На територията на страната е изграден и транзитен 
газопровод, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, който транзитира 
през съответни участъци природен газ до териториите на Гърция, Маке-
дония и Турция. Дейността по обществена доставка се осъществява от 
„Булгаргаз“ ЕАД. Природният газ на входа на газопреносната мрежа се 
доставя от трима външни доставчици и един вътрешен.

Съгласно Правилата за предоставяне на достъп до газопреносната и/
или газоразпределителните мрежи, от 1 юли 2007 г. всички потребители 
имат право да избират своя доставчик на природен газ.

1.3. Основни въпроси, разрешени от регулатора през 2007 г.

1.3.1. Сектор „Електроенергетика“

ДКЕВР е приела изменения и допълнения на посочените по-долу 
актове, с които е дадена възможност за пълна либерализация на пазара 
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на електрическа енергия: 
– Правила за търговия с електрическа енергия; 
– Правила за условията и реда за достъп до  електропреносната и 

електроразпределителните мрежи;
– Правила за управление на електроенергийната система;
– Правила за управление на електроразпределителните мрежи;
– Правила за измерване на количеството електрическа енергия.

Ролята на ДКЕВР да стимулира производството на електрическа енер-
гия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и по комбиниран начин 
(от когенерации) е една от основните цели в ЗЕ и Закона за възобновя-
емите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, а именно за 
устойчиво развитие на използването на възобновяеми енергийни източни-
ци, в т.ч. и производството на електрическа енергия от тях. В тази връзка 
е регламентирано правомощие на ДКЕВР да определя преференциални 
цени на електрическата енергия от такива производители.

Законови гаранции за насърчаването и използването на възобновя-
емите енергийни източници, алтернативните енергийни източници, би-
огоривата и други възобновяеми горива са регламентирани и в обнарод-
вания през 2007 г. Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни 
източници и биогоривата. 

ДКЕВР съдейства на национално ниво за стимулиране развитието 
на технологиите за производство на електрическа енергия от ВЕИ, ефек-
тивни когенерации, малки ВЕЦ и други алтернативни енергийни източ-
ници и биогорива.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на електрическата 
енергия преференциалната цена на електрическата енергия, произведе-
на от възобновяеми енергийни източници, се определя като не по-ниска 
от 80 % от средната продажна цена за предходната календарна година на 
крайните снабдители и добавка, определена от комисията по следните 
общи критерии: вид на технологията, големина на инсталираната мощ-
ност, наличен ресурс на първичния енергиен източник.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на електрическата 
енергия  преференциалната цена на електрическата енергия, произве-
дена от централите с комбинирано производство на електрическа и то-
плинна енергия, се определя съобразно приети от ДКЕВР указания на 
база индивидуалните разходи за производство и добавка по групи про-
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изводители по следните критерии: преобладаващ характер на основния 
топлинен товар – технологични нужди или отопление, климатизация и 
горещо водоснабдяване, вид на използваното гориво, технология на ком-
бинираното производство, мощност на централата / инсталацията.

ЗЕ регламентира задължително изкупуване от страна на обществе-
ния доставчик и крайните снабдители на електрическата енергия, произ-
ведена от възобновяеми енергийни източници и от централи с комбини-
рано производство на електрическа и топлинна енергия.

1.3.2. Сектор „Природен газ“

Една от главните задачи в сектор „Газоснабдяване“ е пълното от-
варяне на пазара от 1 юли 2007 г. В тази връзка ДКЕВР е изменила и 
допълнила следните актове: 

– Правила за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газо-
разпределителните мрежи;

– Правила за търговия с природен газ.

През годината ДКЕВР е извършила контролна дейност, свързана с 
цялостен мониторинг на пазара на природен газ и участниците в него, в 
това число и за спазването на лицензионните условия и изпълнението на 
бизнес плановете на дружествата.

2. РЕГУЛИРАНЕ И ДЕЙСТВИЕ 
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

2.1. Регулаторни въпроси

2.1.1. Обща информация

От второто полугодие на 2007 г. 26 % от годишното потребление в 
страната се търгува по свободно договорени цени.  

В изпълнение на изискванията на Директива 2003/54/ЕО относно 
общите правила на вътрешния пазар на електроенергия, в ЗЕ и подза-
коновата нормативна уредба се съдържат разпоредби, уреждащи подхо-
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да при либерализацията на пазара на електрическа енергия в страната, 
търговските отношения в условията на либерализиран пазар на електри-
ческа енергия, както и начина, по който се осъществява търговията с 
електрическа енергия по свободно договорени цени.

Заложеният в ЗЕ модел на пазара на електрическа енергия е: дву-
странни договори и балансиращ пазар. Правилата за търговия с елек-
трическа енергия по свободно договорени цени, както и правилата за 
организиране и работа на пазара на балансираща енергия са уредени в 
Правилата за търговия с електрическа енергия.

Съгласно ЗЕ, комисията приема Правила за търговия с електрическа 
енергия и правила за управление на мрежите по предложение на енер-
гийните предприятия и контролира спазването им. 

Във връзка с по-нататъшното развитие на пазара на електрическа 
енергия в ДКЕВР е стартирана процедура за разглеждане на нови Пра-
вила за търговия с електрическа енергия, съвместно с браншови и други 
организации, предложени от ЕСО. 

Новите правила ще включват сделки на организиран пазар в деня, 
предхождащ доставката, правила за регистриране на координатори на 
балансиращи групи, доставчици на спомагателни услуги и доставчици 
на балансираща енергия. 

2.1.2. Управление и разпределение на междусистемните 
мощности и механизми за справяне с претоварванията

За региона (№ 8) се прави ежемесечен общ изчислителен модел. Чрез 
него ежемесечно се определят нетните преносни капацитети (НПК). 
Тези капацитети се съгласуват двустранно със съседните системни опе-
ратори. На базата на съгласуваните НПК се обявяват публични търгове 
за мощности. 

През 2007 г. са разработени от ЕСО (системен оператор) и приети 
„Тръжни правила“ с условия за достъп до преносната мрежа и за през-
гранични обмени на електроенергия. Тръжните правила са разгледани и 
съгласувани от ДКЕВР.

С правилата се определят сроковете и условията за разпределянето, 
посредством търгове, на предлаганата пропускателна възможност (капа-
цитет) в двете посоки по междусистемните сечения. Предлаганата про-
пускателна възможност (капацитет) по междусистемните сечения се раз-
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пределя от тръжния оператор под формата на търговски права за пренос. 
Тръжните правила описват различните видове търгове, организаци-

ята на тръжната процедура, изискванията, които ползвателите трябва да 
изпълняват, за да участват в търговете, присъждането на търговски пра-
ва за пренос, условията за достъп до вторичния пазар на търговски права 
за пренос, обратното изкупуване и правилата за използване на пропуска-
телна възможност (капацитет) по междусистемните сечения. Правилата 
разглеждат по-конкретно разпределянето на годишни, месечни, седмич-
ни и дневни  пропускателни възможности (капацитети) по междусис-
темните сечения в посока от Република България към съседна страна и в 
посока от съседна страна към Република България. 

ЕСО поддържа в интернет страница за търгове. На тази страница са 
публикувани „Тръжните правила“, както и всякакви изменения по тях; 
съобщения съгласно „Тръжни правила“; празничните дни в България 
през календарната 2007 г.; тръжното техническо задание; представените 
съобщения за прехвърляне и връщане на кантората на търговски права за 
пренос с посочване дали са приети или не от ЕСО; имената, факсовите и 
телефонните номера, адресите в електронната поща на лицата за връзка 
в ЕСО; периода за ремонтно поддържане за годишно разрешените до 
35 еквивалентни дни; образците на документите, отнасящи се до тър-
га, които да бъдат взети и използвани от ползвателите; стойностите на 
предлаганата пропускателна възможност (капацитет) по междусистем-
ните сечения на България; тръжните резултати (клирингова цена, името 
на притежателя на търговски права за пренос и съответното количество 
присъдени търговски права за пренос; сумарните съгласувани графици 
за обмен на електроенергия (номинации); ограничения поради заплану-
ван ремонт или поради настъпването на непредвидими в дългосрочен 
план събития и обстоятелства; датите за провеждането на годишни и ме-
сечни търгове; списъка на отговарящите на изискванията регистрирани 
ползватели и всякакви други сведения във връзка с търговете.

Предстои прилагане на координирани търгове за капацитет между 
операторите в региона.

Не са констатирани задръствания по мрежата в национален мащаб и 
по трансграничните връзки. Във връзка с повишаване на възможностите 
за трансграничен обмен, в процес на изграждане е електропровод 400 кВ 
между Република България и Република Македония.
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2.1.3. Регулиране на дейността на преносната
 и разпределителните компании

В Република България има една преносна компания и четири елек-
троразпределителни дружества, като за електроенергийната система 
има един Електроенергиен системен оператор (ЕСО). За всяка разпреде-
лителна мрежа има по един мрежови оператор. 

ЕСО и мрежовите оператори са независими в рамките на интегри-
раното предприятие. ЕСО не е собственик на мрежата. Собственици на 
мрежите са операторите на разпределителните мрежи.

Обща дължина на линиите на преносната система: 
14 557 км, от тях:
– въздушни линии – 14 546 км;
– кабелни линии – 11 км.

Обща дължина на разпределителните линии: 
152 312.995 км, от тях:
– въздушни линии – 114 640.86 км;
– кабелни линии – 37 672.135 км.

МРЕЖОВИ ТАРИФИ
Цените за пренос по електроразпределителните мрежи се регулират 

чрез прилагане на метода „Горна граница на приходите“. Цените се из-
числяват на основата на утвърдени от комисията годишни необходими 
приходи, които включват административни разходи и разходи с общо 
предназначение за осъществяване на дейността по лицензията, разходи 
за покупка на електроенергия за технологичните загуби, както и възвръ-
щаемост на придобитите собствени активи и на средната стойност на 
утвърдените годишни нетни инвестиции.

 По време на регулаторния период утвърдените приходи на друже-
ствата се коригират ежегодно на основата на корекция на администра-
тивните и общи разходи със средногодишната инфлация за предходен 
период, намалена с коефициент на ефективност, разликата между про-
гнозното и фактическото потребление на електрическа енергия и промя-
ната на  средната покупна цена на електроенергия, включително за тех-
нологични загуби. В допълнение се прилага и корекция, която отразява  
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евентуално неизпълнение на приети показатели за качество.
Първият регулаторен период започна след осъществяването на при-

ватизацията на електроразпределителните дружества и беше с продъл-
жителност от три години за периода 2005–2007 г. Утвърдената норма 
на възвръщаемост на собствения капитал за електроразпределителните 
дружества е 16 %, преди данъчно облагане.

По време на първия регулаторен период са извършени две корекции 
на утвърдените необходими приходи:

През 2006 г. корекцията е на основата на отчетена средногодиш-• 
на инфлация за предходната година и корекция в резултат на промяната 
на средната покупна цена за енергия и разликата между прогнозното и 
фактическото потребление. В съответствие с предварително оповестена-
та предприватизационна регулаторна рамка, не е прилагана корекция за 
неизпълнение на показателите за качество, както и коефициент за подо-
бряване на ефективността на разходите. 

През 2007 г. е извършена корекция на утвърдените приходи на • 
дружествата, която се основава само на промяната на средната покупна 
цена за енергия.

Вторият регулаторен период е с продължителност 5 години, като 
първата ценова година е 2008 г. Среднопретеглената цена на капитала е 
12 % преди данъчно облагане.

Количествата електроенергия за покриване на технологичните загу-
би на електроразпределителните дружества са намалени с 3 %.

С преструктурирането на НEK и създаването на Електроенергийния 
системен оператор от 2007 г. тарифите за пренос се разделят на два ком-
понента: тарифа за достъп, която трябва да бъде платена на ЕСО в ка-
чеството на системен оператор, и тарифа за пренос, която трябва да бъде 
платена на НEK в качеството на преносна компания. Базата, върху която 
се плаща тарифата, също е променена от 1 януари 2007 г. Тарифите за 
2007 г. се плащат на основата на измерените количества за потребители-
те, ползващи електрическа енергия от електрическата мрежа и на осно-
вата на планирания износ за търговците. 

Тарифата за достъп до електрическата мрежа покрива следните раз-
ходи на ЕСО: разходи за изкупуване на „студен резерв“, разходи за изку-
пуване на „спомагателни услуги“, експлоатационни разходи на Нацио-
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налния диспечерски център (НДЦ). 
Регулаторът е приел „Методика за отчитане изпълнението на целе-

вите показатели за качество на електрическата енергия и качество на 
обслужването на разпределителните предприятия и крайните снабдите-
ли“. С методиката се уреждат начинът за отчитане на изпълнението на 
целевите показатели за качество на електрическата енергия, качеството 
на обслужване и начинът за коригиране на необходимите приходи на 
енергийните предприятия за всеки ценови период от регулаторния пери-
од в зависимост от достигнатото ниво на изпълнение. 

С методиката се определят:
– Отклонение от напрежението и контрол:
При отклонение на напрежението на мрежата или на част от нея ре-

гулаторът указва срокове за привеждане на напрежението съгласно регла-
ментираните от БДС EN 50160/1999 граници.

– Показатели за непрекъснатост на снабдяването:
Показателите за качество на електрическата енергия и качество на 

обслужването включват индекс на средната продължителност на прекъс-
ванията за системата (ИСППС) и индекс на средния брой прекъсвания за 
системата (ИСБПС).

ДКЕВР използва отчитането на качеството на електрическата енер-
гия и услугите, предлагани от енергийните предприятия за коригиране 
на необходимите приходи, включително и извършване на сравнителен 
анализ на практиките в други държави членки на ЕС. 

ДКЕВР определя показатели за качество на енергията и качество 
на обслужването за всяка лицензионна дейност и техните годишни це-
леви нива.

Показателите за качество на енергията и за качество на обслужването 
са елементи от издадените лицензии.

За целите на ценовото регулиране е предвидено постигането на все-
ки един от целевите показатели да бъде мярка за цялостното изпълнение 
на лицензионната дейност от енергийното предприятие.

За гарантиране интересите на потребителите е предвидено комиси-
ята да коригира необходимите приходи на енергийното предприятие за 
всеки ценови период от регулаторния период в зависимост от изпълне-
нието на показателите за качество на енергията и за качество на обслуж-
ването през предходната година.
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В случай, че за даден ценови период средното изпълнение на пока-
зателите за качеството на енергията и за качество на обслужването от 
енергийното предприятие не достига целевите показатели, съответното 
ниво на изпълнение ще се отразява в намаление на необходимите прихо-
ди за следващия ценови период по тази методика.

БАЛАНСИРАНЕ
С действащите Правила за търговия с електрическа енергия се оп-

ределят и условията за участие в работа на пазара на балансираща енер-
гия, механизмите на балансиране на участниците в пазара на баланси-
раща енергия и методиката за определяне на цените на балансиращата 
енергия. На балансиране подлежат търговските участници, които имат 
регистриран седмичен график за доставка на електрическа енергия, тър-
говските участници, които участват с предложения и заявки на пазара на 
балансираща енергия за съответния период на сетълмент, и обществени-
ят доставчик при посочени в Правилата за търговия случаи.

Източници на балансираща енергия са  производители, за които не са 
определени квоти за регулирания пазар, производителите, с които ЕСО 
има договор за изкупуване на студен резерв и допълнителни услуги, по-
требители, доставчици, с които ЕСО има сключен договор за изкупуване 
на балансираща енергия, както и енергия от внос. 

Операторът прилага системата за сетълмент за индивидуално изчис-
ляване на отклоненията на реално потребената или произведена електри-
ческа енергия от договорените количества за определен период. Период-
ът на сетълмент за всички сделки с електрическа енергия при свободно 
договорени цени, както и за пазара на балансираща енергия, е 60 минути 
и започва на кръгъл час. 

Сделките с балансираща енергия за период от първо до последно 
число на календарен месец включително, се приемат за осъществени в 
последния ден на календарния месец. Операторът изготвя дневни и об-
общени извлечения за сетълмент и съответните приложения за сделките 
с балансираща енергия.

Дневните извлечения за сетълмент съдържат информация за календа-
рен ден, разглеждан като последователност от периоди на сетълмент. Об-
общените извлечения за сетълмент съдържат информация за всички дни 
от периода, за който се отнасят. Обобщените извлечения за сетълмент 
се изпращат от оператора на търговските участници и на обществения 
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доставчик в рамките на 3 работни дни след последния ден на периода, за 
който извлечението се отнася.

Операторът изготвя, поддържа и периодично публикува на интернет 
страницата си обща и специализирана информация за дейността на па-
зара на балансираща енергия и сделките по свободно договорени цени. 
Общодостъпната информация за дейността на пазара включва: актуален 
списък на търговските участници; общо количество електрическа енер-
гия, търгувано при свободно договорени цени по периоди на сетълмент 
дневно, седмично, месечно и годишно; цени на балансираща енергия за 
минали периоди на сетълмент. 

Операторът предоставя на всеки търговски участник достъп до ин-
формация, отнасяща се до неговото участие на пазара, като; регистрира-
ни седмични графици за доставка; регистрирани предложения и заявки, 
предхождащи датата, за която се отнасят; разпореждания във връзка с 
активиране на предложения и заявки на търговския участник; дневни из-
влечения за сетълмент.

2.1.4. Ефективно разделяне

В Република България има една преносна компания и четири елек-
троразпределителни дружества, като за електроенергийната система има 
един Електроенергиен системен оператор (ЕСO). За всяка разпредели-
телна мрежа има по един мрежови оператор. Няма разделение на мрежо-
вите компании по собственост.

Преносната компания е 100 % държавна собственост.
Три от електроразпределителните компании са приватизирани, като 

67 % са собственост на чуждестранни енергийни компании, а останалите 
33 % са държавна собственост. Една компания е 100 % частна собстве-
ност и има по-малко от 100 000 потребители. 

В съответствие с европейската директива за либерализация на паза-
ра, в юридическо и организационно отношение дейностите на оператора 
на преносната система и операторите на разпределителните мрежи са 
отделени от другите дейности на интегрираните дружества.

ЕСО е самостоятелно юридическо лице, получило лицензия за дей-
ността „управление на електроенергийната система“.

ЕСО осигурява:
– сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електро-
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енергийната система;
– поддържане на баланса между производството и потреблението на 

електрическата енергия;
– осъществяване на съвместната работа на електроенергийната сис-

тема с енергийните системи на другите страни в съответствие с между-
народните договори;

– равнопоставен достъп за пренос на електрическа енергия при спаз-
ване на изискванията за качество;

– сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи.

В изпълнение на Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за 
вътрешния пазар на електрическа енергия, ЕСО е част от вертикално ин-
тегрираното предприятие – обществения доставчик, но дейността му е 
независима като правно-организационна форма и вземане на решения по 
възложените му със закона функции от другите дейности на  вертикално 
интегрираното предприятие. Постигната е независимост на ЕСО по от-
ношение  на лицата, отговорни за управлението, включително оператив-
ното управление на електроенергийната система и др., като:

– лицата, отговорни за управлението, не могат да участват в упра-
влението на други дружества на вертикално интегрираното предприятие, 
и други дружества, които извършват производство, разпределение, об-
ществена доставка, обществено снабдяване и търговия с електрическа 
енергия;

– вземат самостоятелни решения при изпълнение на възложените им 
задачи;

– длъжни са да не допускат дискриминационно поведение при изпъл-
нение на своите задължения.

В тази връзка ЕСО изготвя програма за съответствие, в която се по-
сочват мероприятията за изпълнение на цитираните по-горе изисквания, 
като съдържа конкретни задължения на служителите. ЕСО ежегодно из-
готвя отчет за мерките за изпълнение на посочените цели, който се пре-
доставя на регулатора. 

ЕСО администрира сделките с електрическа енергия, които се сключ-
ват по регулирани и свободно договорени цени, и организира пазар на 
балансираща енергия в съответствие с приети от регулатора Правила за 
търговия с електрическа енергия. 

ЕСО регулира разпределението на електрическия товар на електро-
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енергийната система между електрическите централи по технически и 
икономически критерии. При разпределението на електрическия товар 
ЕСО осигурява спазването на сключените договори, в които е предвиде-
но задължително изкупуване на част или цялата произведена електриче-
ска енергия от генераторите. При разделянето на пропускателната спо-
собност на елементи от мрежата ЕСО спазва технически и икономически 
правила за равнопоставен достъп и спазване задълженията за сигурност 
на мрежата и за публичност на информацията. ЕСО сключва сделки с 
операторите на съседните системи за взаимно компенсиране влиянието 
на трансграничните потоци на електрическа енергия.

ЕСО и разпределителното предприятие са длъжни да осигуряват дос-
тъп до мрежите на ползвателите на съответната мрежа при условията на 
равнопоставеност до преносната и разпределителните мрежи. Те могат да 
откажат сключването на договор за достъп до съответните мрежи в случа-
ите, когато преносните възможности на мрежите са недостатъчни или не 
съществуват технически условия за измерване на консумираните количе-
ства електрическа енергия, или когато се нарушава надеждната работа на 
електроенергийната система и/или сигурността на снабдяването.

 
ЕСО има право да санкционира нарушителите на договорените с 

ползвателите на мрежата технически изискванията за надеждна работа 
на електроенергийната система.

Операторите на разпределителните мрежи са длъжни да осигуряват 
надеждно, безопасно и ефективно функциониране на съответната раз-
пределителна мрежа, равнопоставен достъп за пренос на електрическа 
енергия при спазване на изискванията на качество, както и равнопоставе-
ност на производителите и потребителите, свързани към мрежата. 

Когато операторът на разпределителна мрежа е част от вертикално 
интегрирано предприятие, той е независим с оглед на своята юридиче-
ска форма, организация и процес на вземане на решения от другите дей-
ности, които не са свързани с разпределението на електрическа енергия. 
Целта на това изискване е да осигури недискриминационен подход към 
мрежата и избягване на конфликти на интереси между дейността по раз-
пределение на електрическа енергия и оперативно управление на раз-
пределителните мрежи (естествен монопол) и дейността по снабдяване 
с електрическа енергия (конкурентна дейност). Режимът на отделяне на 
оператора на разпределителна система от другите дейности, които не са 
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свързани с разпределението, включва следните основни елементи:
Юридическо отделяне – дейностите, свързани с разпределение на • 

електрическа енергия и оперативно управление на разпределителните 
мрежи, са обособени в отделно юридическо лице;

Функционално отделяне – осигурява независимостта на операто-• 
ра на разпределителната мрежа във вертикално интегрираното предпри-
ятие. Съгласно чл. 15, т. 2 от Директива 2003/54/ЕО, когато операторът 
на разпределителната мрежа е част от вертикално интегрирано предпри-
ятие, той трябва да бъде независим от гледна точка на своята организа-
ция и процес на вземане на решения от другите дейности, които не са 
свързани с разпределение. За да се постигне това, се прилагат следните 
минимални критерии:

– лицата, отговорни за управлението на оператора на разпределител-
ната система, не могат да участват във фирмени структури на обединено-
то електроенергийно предприятие, които отговарят, пряко или непряко, 
за ежедневното управление на производството, преноса или пласмента 
на електроенергия;

– взети са подходящи мерки, за да се осигури, че професионалните 
интереси на лицата, отговорни за управлението на оператора на разпре-
делителната система, са отчетени по начин, който гарантира, че те са в 
състояние да действат самостоятелно;

– операторът на разпределителната мрежа трябва да има ефективни 
права на вземане на решения, независимо от обединеното електроенер-
гийно предприятие, по отношение на активи, необходими за експлоати-
рането, поддържането и развитието на мрежата. Не трябва да се допуска 
компанията-майка да дава указания относно оперативната работа или по 
отношение на отделни решения, свързани с изграждането или модерни-
зирането на електропроводи на ниво разпределение;

– операторът на разпределителната мрежа трябва да въведе програ-
ма за съответствие с изискванията, в която са посочени взетите мерки 
за недопускане на дискриминационно поведение, и да осигури нейното 
спазване по подходящ начин. Програмата трябва да посочва конкретните 
задължения на служителите за изпълнение на тази цел. Лицето или орга-
нът, отговарящи за контрола на програмата за съответствие, представят 
на регулатора годишен отчет за взетите мерки, който се публикува.

Предвид горното, разпределителните предприятия са изготвили и 
представили съответна програма на съответствието – мерки за осигу-
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ряване на независимостта на разпределителните предприятия, която съ-
държа конкретни задължения на служителите за постигането є, определя 
служител, отговарящ за контрола по изпълнението на програмата, както 
и изготвя годишен отчет за тези мерки, който предоставя на комисията. 
По отношение на представените програми на съответствието от разпре-
делителните предприятия, регулаторът ги разглежда на свои заседания 
и предписва указания за допълнение на програмите на съответствието с 
цел гарантиране на независимостта на дружествата от другите дейности 
на вертикално интегрирано предприятие. 

2.2. Въпроси, свързани с конкуренцията

2.2.1. Описание на пазара на едро

От  второто полугодие на 2007 г. 26 % от годишното потребление в 
страната се търгува по свободно договорени цени.  

За отчетния период 2007 г. общият брой на лицензираните произ-
водители с инсталирана мощност над 5 MВт е 45. Общата инсталирана 
мощност в страната е в размер на 11 215 MВт.  Максималната нетна про-
изводствена мощност е в размер на 8069 MВт, а размерът на върховия 
товар през декември 2007 г. е 6888 MВт.  Годишно нетно производство за 
страната през отчетния период е в размер на 39 106 TВтч. 

Общият електропроизводствен потенциал на страната на база произ-
ведена енергия  за 2007 г. е структуриран по следния начин: 

производители с първичен енергиен източник въглища – 51.6 %;• 
производители с първичен енергиен източник ядрено гориво – • 

33.9 %;
хидропроизводители – 7.6 %;• 
комбинирано производство на газ – 5.7 %;• 
течни горива – 1.2 %.• 

Нетната електрическа  енергия от търговски износ за 2007 г. е в раз-
мер на 4.46 TВтч. Страната има изградени междусистемни връзки с всич-
ки съседни държави. 

Броят на лицензираните търговци на електрическа енергия до декем-
ври 2007 г. е 32 дружества, като за разглеждания период 11 търговски 
дружества са сключвали сделки за търговия с електрическа енергия.  

Дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и раз-
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полагаемост са подписани между „Енергийна компания Марица Изток ІІІ“ 
АД,  „Ей И Ес-3С Марица Изток І“ ЕООД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД 
и „НЕК“ ЕАД, и между „ТЕЦ Варна“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД за студен резерв.

Действащият пазар на студен резерв и допълнителни услуги е ре-
гламентиран в ЗЕ. Сделките за студен резерв и допълнителни услуги се 
сключват от ЕСО при условията на Правилата за управление на електро-
енергийната система и на Правилата за търговия с електрическа енергия. 
Количествата на закупуваната разполагаемост за студен резерв се опре-
делят въз основа на степента на надеждност на електроснабдяването, оп-
ределяна със заповед от министъра на икономиката и енергетиката.  Съ-
гласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия, 
производителите сключват договори за студен резерв и допълнителни 
услуги с оператора по регулирана цена за разполагаемост, а нетната енер-
гия от активиран студен резерв и предоставени допълнителни услуги се 
заплаща от обществения доставчик по цената, посочена в договор между 
него и съответния производител. 

2.2.2. Описание на пазара на дребно

Потребителите, присъединени към мрежи високо напрежение, се 
снабдяват от обществения доставчик по свободно договорени цени. 

Общото вътрешно потребление за 2007 г. е в размер на 38 663 TВтч.
Общото потребление на крайни потребители за 2007 г. е в размер на 

29 328 TВтч.
Структурата на потреблението и количествата електрическа енергия 

в годишен аспект са:
Стопански потребители и обществен сектор – 19 947 TВтч – 68 % • 

от общото потребление в страната.
Битови потребители – 9.38 TВтч  – 32 % от общото потребление • 

в страната.

Процедурата за смяна на доставчик е описана в Правилата за услови-
ята и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните 
мрежи и Правилата за търговия с електрическа енергия. 

През 2007 г. 48.6 % от големите индустриални предприятия, 1.08 % 
от средните  индустриални предприятия и 0 % от битовите потребители 
са сменили своя доставчик. 



Бюлетин 1/2008 31

Стопански потребители на високо напрежение (отговарят на стан-• 
дартни потребители с годишно потребление в размер на 24 000 МВтч и 
максимален товар в размер на 4000 кВт).

Цената за стопански потребители, присъединени към електропренос-
ната мрежа (високо напрежение), не подлежи на утвърждаване от ДКЕВР. 
Тези потребители закупуват електрическа енергия на свободния пазар. 
Цената е в границите 0,0347–0,0358 евро/кВтч. 

Цената за достъп до електропреносната мрежа се заплаща на ЕСО от 
всички ползватели на мрежата и е в размер на 0.0026 евро/кВтч.

Цената за пренос по електропреносната мрежа се заплаща на пренос-
ната компания от всички ползватели на мрежата и е в размер на 0.00419 
евро/кВтч.

Стопански потребители, присъединени на средно напрежение (6–• 
20 кВ), с годишно потребление в размер на 50 МВтч и максимален товар 
в размер на 50 кВт.

Цената на електрическата енергия включва: цена за електрическа 
енергия на краен снабдител, цена за пренос през електроразпределител-
ната мрежа и цена за достъп до електроразпределителната мрежа.

Стопански потребители,  присъединени на ниско напрежение, с • 
годишно потребление в размер на 50 МВтч и максимален товар в размер 
на 50 кВт.

Цената на електрическата енергия включва: цена за електрическа 
енергия на краен снабдител, цена за пренос през електроразпределител-
ната мрежа и цена за достъп до електроразпределителната мрежа.

Битови потребители, присъединени на ниско напрежение (0.4 кВ), • 
с годишно потребление 3500 кВтч. 

Цената на електрическата енергия включва: цена за електрическа 
енергия на краен снабдител, цена за пренос през електроразпределител-
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ната мрежа и цена за достъп до електроразпределителната мрежа.

Групи 
потребители

Цена 
пренос
и достъп
средно на-
прежение, 
евро/кВтч

Цена 
пренос
и достъп 
ниско на-
прежение,
евро/кВтч

Цена за 
снабдяване,
евро/кВтч

Обща цена,
евро/кВтч

Стопански по-
требители сред-
но напрежение, 
50 MВтч, 
50 кВт

0.00798 0.04032 0.04830

Стопански по-
требители ниско 
напрежение, 
50 MВтч, 
50 кВт

0.02633 0.04003 0.06636

Битови потре-
бители, 3500 
кВтч, 
0.4 кВ

0.02633 0.03378 0.06011

Забележки: 
Всички цени са без ДДС (20 % ) и без акциз за стопански потребители.
За 2008 г. цената за пренос и достъп по разпределителната мрежа е разделена на 

цена за пренос и цена за достъп.

Съгласно ЗЕ комисията разглежда жалби на потребители срещу ли-
цензианти или на лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълне-
нието на лицензионната им дейност.

Редът за подаване на жалбите, тяхното разглеждане и процедурата за 
доброволно уреждане на спорове се регламентират в Наредба за лицензи-
ране на дейностите в енергетиката. Жалбите се разглеждат по действащи 
Вътрешни правила за работа с потребителите по подадени в комисията 
жалби и сигнали от потребители и за доброволно уреждане на спорове 
по ЗЕ.

Постъпилите в деловодството и регистрирани във входящия регистър 
на ДКЕВР жалби за 2007 г. за сектор „Електроенергетика“ са 459 броя. 

При извършения анализ на постъпилите жалби от битови потребите-
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ли най-голям относително е делът на жалбите във връзка с грешки при 
отчитането на средствата за измерване – 28.4 %. Останалите жалби се от-
насят за отклонения в напреженията, присъединявания, отговор на жал-
би, прекъсвания, срокове на отчитане, изпълнение на общите условия.

На регулатора са дадени правомощия по административно-наказа-
телните разпоредби на ЗЕ. 

2.2.3. Мерки за предотвратяване на злоупотреби
 с господстващо положение

Съгласно Закона за енергетиката, един от основните принципи, от 
които се ръководи ДКЕВР при изпълнение на регулаторните си правомо-
щия, е предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване 
на конкуренцията на енергийния пазар. При прилагане на този принцип 
ДКЕВР може да сезира Комисията за защита на конкуренцията за обра-
зуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията. 
Ролята на ДКЕВР е да създава условия за недопускане на злоупотреба с 
монополно положение, а Комисията за защита на конкуренцията пред-
приема действия при наличие на злоупотреба с монополно положение. 
За постигане на ефективност на действията за предотвратяване и недо-
пускане на ограничаване или нарушаване на конкуренцията на енергий-
ния пазар между ДКЕВР и Комисията за защита на конкуренцията са 
изградени отношения на тясно сътрудничество. ЗЕ регламентира реди-
ца правомощия на ДКЕВР, чието упражняване гарантира наличието на 
ефективни механизми за наблюдение на пазара на електрическа енергия 
и природен газ с оглед разкриването на възможни злоупотреби с моно-
полно положение. ДКЕВР извършва постоянен мониторинг на пазара с 
оглед осигуряване на недискриминационност между всички участници 
на пазара, както и между участниците от една и съща категория, и допри-
насяне за ефективната конкуренция и правилното функциониране на па-
зара. В тази връзка ДКЕВР при осъществяване на контролните си право-
мощия извършва планови проверки на енергийните дружества, както и 
извънредни проверки по постъпили жалби и сигнали.

С оглед изпълнението на регулаторните си правомощия ДКЕВР е в 
тясно сътрудничество с Комисията за защита на потребителите, както и 
с редица други неправителствени организации за защита на потребите-
лите.   
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3. РЕГУЛИРАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ПАЗАРА 
НА ПРИРОДЕН ГАЗ

В изпълнение на европейската директива за пълна либерализация на 
пазара на природен газ и съгласно Закона за енергетиката, пазарът на при-
роден газ в страната е отворен за всички потребители от 1 юли 2007 г.

3.1. Регулаторни въпроси

3.1.1. Обща информация

Газоснабдяването на територията на Република България се осъ-
ществява по преносен газопровод, а след това по газоразпределителни 
мрежи – собственост на съответните газоразпределителни дружества, 
които са лицензирани за извършване на дейностите „разпределение на 
природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ 
Доставката на природен газ се осъществява от „Булгаргаз“ ЕАД, на 

което ДКЕВР е издала лицензия за дейността „обществена доставка на 
природен газ“. На „Булгартрансгаз“ ЕАД са издадени лицензии за дей-
ностите „пренос“, „транзитен пренос“, „съхранение на природен газ“. 
Природният газ на входа на газопреносната мрежа се доставя от три външ-
ни доставчика (Овергаз Инк., Винтерсхал и Газекспорт) и един вътрешен 
(Петреко САРЛ). Газопреносната мрежа е собственост на „Булгартран-
сгаз“ ЕАД, към която мрежа са присъединени газоразпределителни дру-
жества и около 235 пряко присъединени потребители. На територията на 
страната е изграден и транзитен газопровод, собственост на „Булгартран-
сгаз“ ЕАД, по който се транзитира природен газ през съответни участъци 
до териториите на Гърция, Македония, Сърбия и Турция.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ 
Общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД доставя природен газ до 

40 газоразпределителни мрежи на територията на 5 региона („Мизия“, 
„Добруджа“, „Тракия“, „Дунав“, „Запад“), представляващи обособени те-
ритории, определени с Опис за обособените територии на Министерския 
съвет, и на 43 общини извън съществуващия опис. На този етап на разви-
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тие на газоснабдяването в България лицензираните газоразпределителни 
дружества са 40, като съвместяват дейностите по разпределение на при-
роден газ и обществено снабдяване с природен газ, тъй като към газо-
разпределителните мрежи са присъединени по-малко от 100 000 крайни 
потребители. 

С  изменението на Правилата за предоставяне на достъп до газо-
преносната и/или газоразпределителните мрежи, приети с Решение на 
ДКЕВР от 14 май 2007 г., след 1 юли 2007 г. всички потребители имат 
право да избират своя доставчик на природен газ.

3.1.2. Управление и разпределяне на междусистемния капацитет 
и механизми за справяне с претоварванията на мрежата

На този етап на развитие на пазара на природен газ не е необходимо 
разработването на механизми за справяне с претоварването на мрежата, 
тъй като проектният капацитет на преносната мрежа е 8 млрд. м3, а реал-
ното годишно потребление не надвишава 50 % от максимално допусти-
мото проектно потребление.

Република България представлява развиващ се пазар с един основен 
доставчик на природен газ и множество разпределителни дружества, 
притежаващи лицензии за разпределение и обществено снабдяване с 
природен газ, издадени от националния регулатор, и обхващащи обосо-
бени територии и общини. Операторът на газопреносната мрежа е пре-
структуриран, като са разделени дейностите по обществена доставка – 
„Булгаргаз“ ЕАД, и пренос, транзитен пренос и съхранение на природен 
газ – „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Пазарът на природен газ в България е все още силно зависим, като дос-
тавката на природен газ се определя от руската компания „Газпром“, която 
доставя над 90 % от суровината в България. Хоризонтално са отделени 
дейностите по веригата: добив, внос, пренос, съхранение, разпределение, 
доставка и търговия с природен газ. Либерализирането на пазара изисква 
по-нататъшно разгръщане на предвидените в Закона за енергетиката въз-
можности за директни договори между потребители и доставчици на газ – 
търговци, газоразпределителни дружества или директни доставчици. 

С оглед пълна либерализация на пазара за природен газ ДКЕВР е 
приела Правила за търговия с природен газ.
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През отчетния период наличното количество природен газ в газоп-
реносната мрежа е общо 3446 млн. м3, като от внос е 3113 млн. м3, и от 
местен добив – 333 млн. м3. 

Претоварване на капацитетите в определени точки за газопреносната 
и транзитната система не се получава.

Калкулирането на наличните капацитети използва модела „fi rst 
come – fi rst served“.

В Република България няма реално функциониращ балансиращ па-
зар, няма и система за публикуване на капацитетите. 

3.1.3. Регулиране на дейността на газопреносната 
и газоразпределителните компании

Съгласно Закона за енергетиката и Наредбата за регулиране на цени-
те на природния газ, на регулиране от ДКЕВР подлежат: 

– цената, по която общественият доставчик продава природен газ на 
крайните снабдители;

– цените, по които крайните снабдители продават природен газ на 
битови потребители и предприятия с по малко от 50 души нает персонал 
и до 19.5 млн. лв. годишен оборот;

– цените, по които се заплаща природен газ по съответните преносни 
и разпределителни мрежи;

– цените за присъединяване към газопреносната или газоразпредели-
телните мрежи.

В съответствие с настоящото законодателство и утвърдената практи-
ка при регулирането на лицензираните дружества, са определени основ-
ни принципи и подходи за осъществяване на икономическо регулиране, 
които имат съществено значение и дават най-общите насоки за развитие 
на дружествата от газовия сектор.

Основните насоки за икономическо регулиране отчитат реалното със-
тояние на дружествата от газовия сектор, необходимостта от създаване 
на условия за изграждане на газоразпределителни мрежи с цел развитие 
на газификацията в страната и разширяване на пазара на природен газ.  

Цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа се об-
разува от обществения доставчик като среднопретеглена стойност при 
отчитане на заявените за доставка количества природен газ от внос за 
вътрешния пазар и от местни добивни предприятия с цел продажба през 
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следващ период, условията по договорите за пренос на природен газ до 
българска граница и валутния курс на Българската народна банка на лева 
за щатския долар или друга чуждестранна валута, в която се заплаща вна-
сяният в страната природен газ. Върху така образуваната цена се начис-
лява надценка в размер на 3 %. 

Според сега действащите договори на „Булгаргаз“ ЕАД с външни 
доставчици, цената на вход се изменя всяко тримесечие, т.е. четири пъти 
в годината.

Цените за крайните потребители, присъединени към газоразпредели-
телната мрежа, се образуват, като към цената на природния газ на входа 
на газопреносната мрежа и преносната такса (19.73 лв.) се прибави це-
ната за разпределение и снабдяване за конкретната група или подгрупа 
потребители. 

За потребителите, присъединени към преносната мрежа, цената, коя-
то плащат за 1000 м3, е равна на цената на входа на газопреносната мре-
жа, към която се прибавя таксата за пренос (19.73 лв.).

Цената за пренос по газопреносната мрежа се образува по метода 
„Норма на възвръщаемост на капитала“ („разходи плюс“), който се из-
ползва в случаите, когато се цели енергийното предприятие да не експло-
атира монополното си положение и да не получава свръхвисока възвръ-
щаемост върху своите активи. 

Цените за разпределение и снабдяване с природния газ от краен снаб-
дител по газоразпределителната мрежа, след изменението на Наредбата 
за регулиране на цените на природния газ от 2007 г., се регулират  по 
метода „Горна граница на цени“ .

Комисията може да изменя утвърдените цени в края на всяка година 
от регулаторния период и въз основа на недовзетия / надвзетия приход, 
дължащ се на разлики между прогнозни и действителни количества при-
роден газ от предходния ценови период и инвестиции.

Цената за присъединяване на потребители към газоразпределителните 
мрежи на газоразпределителните дружества се определя за едно присъеди-
няване по групи потребители (промишлени, обществено-административни 
и търговски, и битови) с отчитане размера на заявеното максимално часово 
потребление от присъединяваните потребители. Допуска се цената да бъде 
определена за потребител от съответната група за даден регулаторен пери-
од, като се приеме средна цена на базата на прогнозен брой потребители 
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и брой присъединявания за съответния период. Цените за присъединява-
не на потребители към газоразпределителните мрежи включват видовете 
признати разходи (разходи за труд и външни услуги) на газоразпредели-
телните дружества за изграждане на газопроводните отклонения. Разходи, 
които са включени в справките за образуване на цената за пренос на при-
роден газ по газоразпределителните мрежи и снабдяване, не се включват 
към разходите, формиращи цената за присъединяване.

Среднопретеглени цени 
на природния газ за 2007 г., евро/ГДж

Цени на природен газ
III тримесечие IV тримесечие
цена без 
ДДС

крайна 
цена

цена без 
ДДС

крайна 
цена

 Цена на едро 6.76 8.11 6.79 8.15
 Цена на дребно 6.82 8.18 7.00 8.41
 Цена за битови потребители 11.12 13.34 11.14 13.37
 Цена за небитови потребители 6.81 8.17 6.92 8.31
Допълнителна информация I тримесечие II тримесечие
 ДДС, %  20  20
 Средна калоричност на природ-
ния газ (MДж/м3) * 33.29 33.29

Забележки:
Крайна цена – цена с всички такси (включително VAT).
Цена за битови потребители – в края на тримесечието.
* Закръглено към по-ниската стойност, до 2 символа след десетичната точка.

БАЛАНСИРАНЕ
Балансирането на пазара на природен газ се осъществява чрез налич-

ния в системата газ, който се закупува на регулирани цени от обществения 
доставчик. За компенсиране на сезонната неравномерност в потреблени-
ето се използват възможностите на добиване и нагнетяване на природен 
газ в подземното газово хранилище „Чирен“, като газът е собственост на 
лица извън оператора, и при спазване на условията по договорите. 

3.1.4. Ефективно разделяне

Всяко газоразпределително дружество е задължено да прилага раз-
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делно счетоводство по видове дейности в рамките на дружеството, съ-
гласно разпоредбите, предвидени в Закона за енергетика. За целите на 
разделното счетоводство по дейности на газоразпределителните друже-
ства е приет Единният сметкоплан (ЕССО).

В тази връзка за регулаторния механизъм е възприет подход за кал-
кулиране на разходите по дейности – разпределение, снабдяване и нере-
гулирани. Обект на регулиране от Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране са дейностите по разпределение и снабдяване с приро-
ден газ. 

Всяка от тези дейности има специфични характеристики, които поз-
воляват да се отделят и счетоводно. Това позволява тяхното наблюдение, 
измерване и контрол чрез механизмите на счетоводното отразяване за це-
лите на регулирането. Консолидирането на регулираните дейности поз-
волява цялостно обхващане на процеса и неговото управление съобразно 
провежданата национална енергийна политика. 

Дейностите, свързани с разпределението на природен газ, могат да се 
отделят в юридическо и организационно отношение от снабдяването с при-
роден газ на крайни потребители и от другите дейности на газоразпредели-
телните дружества, когато към съответната разпределителна мрежа се при-
съединят не по-малко от 100 хил. крайни потребители на природен газ.

С решение на ДКЕВР е разрешено преобразуване на „Булгаргаз“ ЕАД 
чрез отделянето на „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД в самосто-
ятелни стопански субекти, като по този начин се осъществява юридиче-
ското, функционалното и счетоводното отделяне на дейностите по пренос 
на природен газ и обществена доставка на природен газ. Извършването 
на преобразуването е в съответствие и с основните цели на Директива 
2003/55/ЕО, а именно постигането на напълно действащ вътрешен пазар 
с недискриминационен достъп до газопреносните мрежи и справедливо 
определяне на цените на природния газ. 

3.2. Въпроси, свързани с конкуренцията

3.2.1. Описание на пазара на едро
 
Общото потребление на природен газ за страната през 2007 г. е 3408 

млн. м3 природен газ, като пазарният дял на „Булгаргаз“ ЕАД (обществен дос-
тавчик) е 98.74 %, а на търговеца на природен газ „Дексия“ ООД е 1.26 %.
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През отчетния период наличното количество природен газ в газоп-
реносната мрежа е общо 3446 млн. м3, като от внос е 3113 млн. м3, а от 
местен добив – 333 млн. м3. 

По отделни отрасли структурата на пазара за страната през 2007 г. е 
следната:

Енергетика – 996 млн. м• 3, или 29.2 %;
Химическа индустрия – 1113 млн. м• 3, или 32.6 %;
Други индустрии – 937 млн. м• 3, или 27.5 %;
Разпределителни дружества – 362 млн. м• 3, или 10.6 % от общото 

потребление.
В потреблението на природен газ през 2007 г. се забелязва намалено 

потребление от страна на химическата индустрия и на топлофикационните 
дружества, които са едни от главните потребители в Република България. 

3.2.2. Описание на пазара на дребно

В съответствие с настоящото законодателство и утвърдената практи-
ка при регулирането на лицензираните дружества, са определени основ-
ни принципи и подходи за осъществяване на икономическо регулиране, 
които имат съществено значение и дават най-общите насоки за развитие 
на дружествата. 

Основните насоки за икономическо регулиране отчитат реалното със-
тояние на дружествата от газовия сектор, необходимостта от създаване 
на условия за изграждане на газоразпределителни мрежи с цел развитие 
на газификацията в страната и разширяване на пазара на природен газ.  

При газоразпределителните дружества дяловете на отделните групи 
потребители са следните:

– Промишлени потребители – 73.5 %, или 1235 потребители;
– Обществено-административни и търговски  потребители – 16.4 %, 

или 2758 потребители;
– Битови потребители – 10.3 %, или 35 027 потребители.

Отчита се тенденция към повишаване на потреблението на природен 
газ  при газоразпределителните дружества, което води до известна стаби-
лизация на пазара. Това е следствие от действащата регулаторна рамка, 
прилагана от страна на ДКЕВР, която стимулира инвеститорския интерес 
към разработването му.
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Извършените през 2007 г. проверки на лицензираните  дружества са 
в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове и Ус-
тройствения правилник на ДКЕВР и нейната администрация. 

 При проведените планови проверки е направен изводът, че компани-
ите полагат много усилия за подобряване  качеството на услугите, които 
предлагат, както и за бързото решаване на жалбите на потребителите.

В ДКЕВР ежегодно се изисква информация за постъпили жалби в 
газоразпределителните дружества.

Броят на получените в газоснабдителните дружества жалби, отнесен 
към 1000 потребители, е незначителен – 0.048. Жалбите в сектора се от-
насят до забавено присъединяване към газоразпределителните мрежи на 
битови потребители в населените места. Друга група жалби се отнасят 
до измервателните уреди на отделни клиенти.

4. СИГУРНОСТ НА СНАБДЯВАНЕТО

4.1. Електроенергия

За 2007 г. общата консумация на крайните потребители в страната, 
включително технологичните загуби по преноса и разпределението, е в 
размер на 34 019 ТВтч. Тенденцията за увеличаване на потреблението в 
сравнение с предишни периоди е в размер на приблизително 5 %. 

Общата инсталирана мощност в страната за разглеждания период е в 
размер на 11 215 MВт.  

Размерът на върховия товар през декември 2007 г. е 6888 MВт. 
Разполагаемата мощност в страната за разглеждания период е в раз-

мер на 8737 MВт.
Максималната нетна производствена мощност е в размер на 8069 MВт.
Съгласно ЗЕ, министърът на икономиката и енергетиката констатира 

необходимостта от изграждане на нова производствена мощност и одо-
брява опис въз основа на общите прогнозни енергийни баланси; задължи-
телните показатели за степента на надеждност на снабдяването с електри-
ческа енергия и плана за развитие при минимални обществени разходи 
на нови производствени мощности, изготвен от Електроенергийния сис-
темен оператор. Общите прогнозни енергийни баланси са краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни. Те се изготвят на базата на прогнози, проуч-
вания и планове на предприятия, които осъществяват дейности по добив, 
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преработка, преобразуване, пренос и разпределение на енергийни ресур-
си и енергия; информация от общите констативни енергийни баланси и 
информация от Националния статистически институт.

Министърът на икономиката и енергетиката извършва наблюдение 
върху сигурността на снабдяването и публикува предвидените и пред-
приетите мерки, резултатите от наблюдението и насоките на енергийна-
та политика на интернет страницата на  Министерството на икономиката 
и енергетиката.

По силата на разпоредбите на закона, ЕСО сключва сделки за до-
пълнителни услуги и студен резерв с цел гарантиране сигурната рабо-
та на електроенергийната система. Студеният резерв се осигурява чрез 
сделки за закупуване на разполагаемост в количества, определени въз 
основа на степента на надеждност на електроснабдяването, определена 
със заповед на министъра на икономиката и енергетиката. 

За 2007 г. размерът на студения резерв е 1257 MВт.
Делът на отделните производства за 2007 г., включително когенера-

ции и ВЕИ, е показан в следната таблица.

2007 г.
Инстал.
мощност,

MВт

Разпол.
мощност, 

MВт

Допълн. 
доставка,

MВт

Maкс. 
мощ-
ност, 
MВт

Дял, 
%

Нетно 
годишно про-
изводство, 

MВтч
АЕЦ 2000 2070 180 1890 23.4 13 692 644
Кондензацион-
ни централи 4410 3870 230 3640 45.0 16 884 800

Общо конден-
зационни 6410 5940 410 5530 68.5 30 577 444

Когенерация 
(твърдо гориво) 944 530 101 429 5.30

Когенерация 
(газ) 582 324 87 237 3.00

Когенерация 
(течно гориво) 269 143 20 123 1.50

Общо 
когенерация 1795 997 208 789 9.80 5 275 800

ВЕИ + хидро 3010 1800 50 1750 21.7 2 799 500

Междусистемните връзки на Република България със съседните 
страни – Гърция, Румъния, Македония, Турция и Сърбия – осигуряват 
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необходимите условия за осъществяването на пазар на електрическа 
енергия по двустранни договори, включително и взаимопомощ при ава-
рийни събития. Предстоящото завършване на изграждането на допъл-
нителната междусистемна връзка на 400 кВ с Република Македония ще 
осигури необходимия обменен капацитет между двете страни за разши-
ряване на пазарните възможности. Ограниченото в съществена степен 
генериране на електрическа енергия след спирането от експлоатация на 
блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“ намалява възможностите на българ-
ската електроенергийна система за износ на електроенергия и оказва 
влияние върху сигурността на доставките в региона. Това състояние ще 
се запази и през следващите 4–6 години до въвеждането в експлоатация 
на изгражданите нови мощности „AES Марица изток 1“ – 600 MВт, и 
блок 1 на АЕЦ „Белене“ – 1000 MВт. 

Предвид интензивното строителство в определени региони на стра-
ната и изграждането на нови ВЕИ, предстои изграждане на подстанции 
и електропроводи на високо и средно напрежение. 

ДКЕВР е приела „Методика за отчитане изпълнението на целевите 
показатели за качество на електрическата енергия и качество на обслуж-
ването на разпределителните предприятия и крайните снабдители“. С 
нея се уреждат начинът за отчитане на изпълнението на целевите пока-
затели за качество на електрическата енергия, качеството на обслужване 
и начинът за коригиране на необходимите приходи на енергийните пред-
приятия за всеки ценови период от регулаторния период в зависимост от 
достигнатото ниво на изпълнение. 

Показателите за качество на електрическата енергия и качество на 
обслужването включват индекс на средната продължителност на прекъс-
ванията за системата (ИСППС), индекс на средния брой прекъсвания за 
системата (ИСБПС), и критерии за качество на услугите.

ДКЕВР използва отчитането на качеството на електрическата енер-
гия и услугите, предлагани от енергийните предприятия за коригиране 
на необходимите приходи, включително при извършване на сравнителен 
анализ на практиките в други държави – членки на ЕС. 

4.2. Природен газ

Въпросът със сигурността на доставките намира отражение в Зако-
на за енергетиката. В него се предвижда министърът на икономиката и 
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енергетиката да извършва наблюдение върху сигурността на снабдява-
нето и да публикува предвидените и предприетите мерки и резултатите 
от наблюдението в бюлетина за състоянието и развитието на енергетика-
та, който се издава ежегодно, както и на интернет страницата на Минис-
терството на икономиката и енергетиката.

Законът изрично е дефинирал понятието „наблюдение върху сигур-
ността на снабдяването“ в съответствие с дефиницията на Директива 
2003/55/ЕО. Съгласно Допълнителните разпоредби, „Наблюдение върху 
сигурността на снабдяването“ е балансът между търсенето и предла-
гането на електрическа енергия и природен газ на националния пазар, 
нивото на очакваното бъдещо потребление и предвижданите допълни-
телни капацитети, които са в процес на планиране или изграждане, и 
качеството и нивото на поддържане на мрежите, както и мерки за покри-
ване на върхово потребление и преодоляване на дефицита на един или 
повече доставчици, снабдители или търговци.

Законът предвижда централизираното оперативно управление, коор-
диниране и контрол на режима на работа на газопреносната мрежа да се 
осъществяват от оператора на преносната мрежа, а оперативното управле-
ние на всяка разпределителна мрежа да се осъществява от оператор на раз-
пределителната мрежа. Разпорежданията на оператора на газопреносната 
мрежа са задължителни за операторите на газоразпределителните мрежи, 
потребителите, добивните предприятия и операторите на газохранилища, 
присъединени към преносната мрежа, и за другите дружества. 

Операторът на газопреносната мрежа е специализирано звено в 
структурата на преносното предприятие. Операторите на разпредели-
телните мрежи са специализирани звена в структурата на разпредели-
телните предприятия.

В национални условия изискването на директивата за независимост 
на операторите е спазено, като мрежовият преносен газов оператор „Бул-
гартрансгаз“ ЕАД е  независимо юридическо лице в рамките на верти-
кално интегрираното предприятие „Булгаргаз-холдинг“ ЕАД. На ниво 
газоразпределение българската страна се е възползвала от настоящата 
правна възможност от Директива 2003/55/ЕО за изключение от изискване-
то за юридическо разделяне по отношение на предприятия с по-малко от 
100 000 потребители.

Стратегически газови проекти за гарантиране сигурността и непре-
късваемостта на газовите доставки за България, региона на Югоизточна 
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Европа и ЕС са представени в списъка на проекти, който ще бъде в цен-
търа на вниманието на българската страна:

На национално ниво:
– Разширение на газопреносната мрежа на територията на страната, 

разширение на съществуващото и изграждане на нови газохранилища;
– Ускорено развитие на газоразпределителните мрежи и битовата га-

зификация на територията на страната.
На двустранно и многостранно ниво:
– Реализация на обявения за най-приоритетен газов проект на ЕС – газо-

провода НАБУКО за пренос на природен газ от Каспийския регион, Близкия 
изток и Северна Африка към региона на Югоизточна Европа и ЕС; 

– Изграждане на стратегически проект на газопровод „Южен поток“ 
– от Русия през Черно море до българското крайбрежие, като от България 
се разглеждат две трасета – „южно“ и „северно“, съответно до Италия и 
Австрия;

– Изграждане на газова междусистемна връзка, свързваща България 
с газопровода Турция–Гърция; 

– Проект за изграждане на българското черноморско крайбрежие 
или на гръцкото егейско крайбрежие, в зависимост от резултатите на 
предпроектното проучване, на регионален (за Югоизточна Европа) рега-
зификационен терминал за втечнен природен газ;

– Изграждане на газопровод от България за Сърбия (Дупница–Дими-
тровград–Ниш или София–Димитровград–Ниш), за доставки на приро-
ден газ за Сърбия, както и за други държави от Западните Балкани;

– Проект на т. нар. Трансадриатически газопровод от България през 
Република Македония и Албания по дъното на Адриатическо море до 
Италия. Този проект е част от развитието на енергийната инфраструкту-
ра на Европейски коридор № 8; 

– Проект за изграждане на междусистемна връзка между румънската 
и българската газопреносна система с цел осигуряване на сигурността и 
диверсификацията на доставките.

ДКЕВР е приела Показатели за качеството на газоснабдяването, кои-
то определят главните изисквания и правила за осигуряване на сигурност 
на доставките:

– Показатели и норми за качеството на природния газ; 
– Непрекъснатост на снабдяването с природен газ; 
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– Качество на търговските услуги.
Лицензиантът е длъжен непрекъснато да отчита и анализира всички 

прекъсвания(планирани и непредвидени) в подаването на природен газ.
Ежегодно лицензиантът подготвя и изпраща свой доклад до ДКЕВР, 

който ще включва подробна информация за всички прекъсвания на снаб-
дяването на потребителите.

Планирани прекъсвания, продължаващи по-дълго от срока, обявен 
от лицензианта като нужна продължителност на интервенция и/или по-
дълго от оповестената продължителност, ще се считат за непредвидени 
прекъсвания.

Лицензиантът може да прекъсва снабдяването с природен газ съо-
бразно изискванията на Наредбата за ограничителния  режим, времен-
ното прекъсване или ограничаване на производството или снабдява-
нето с природен газ по ЗЕ в следните случаи:

въвеждане на ограничителен режим за срок, по-голям от 48 часа;• 
временно прекъсване или ограничаване поради планирани ремон-• 

ти, въвеждане на нови съоръжения, оперативни превключвания или при-
съединявания, следаварийни ремонти.

– Показатели за непрекъснатост на снабдяването на потребителите:
Средна честота на прекъсванията

ИСБПС = Общ брой прекъсвания / Общ брой 
присъединени потребители

Средна продължителност на прекъсванията
ИСППС = Сумарна продължителност на прекъсванията / Общ брой 

присъединени потребители

Средна честота на прекъсванията на потребител
ИСБПП = Общ брой прекъсвания / Общ брой

на прекъснатите потребители

Средна продължителност на едно прекъсване
ИСППП = Сумарна продължителност на прекъсванията / Общ брой 

прекъсвания
 или
ИСППП1 – Сумарна продължителност на прекъсванията / Общ брой 

на прекъснатите потребители
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Вторият показател представлява средното време за възстановяване 
на захранването на даден прекъсван потребител за разглеждан период 
от време.

Друг важен инструмент, свързан пряко със сигурността на доставките, 
е качеството на търговските услуги и работата с жалби на потребители.

Показатели за изпълнение на качеството на търговските услуги

Наименование 
на показателя 
за изпълнение

Измерител
за показателя

Първоначална 
стойност

Целева 
стойност

Писмен отговор на 
писмени жалби и   

запитвания от потре-
бители

среден брой дни
за отговор на жалби

и запитвания, постъпили 
от потребители

30 дни 10 дни

Времетраене на пре-
късванията на снаб-

дяването

средно време (годишно), 
през което всеки един 

потребител е бил изклю-
чен поради авария в газо-
разпределителната мрежа

минути/ по-
требител < 1

Молби за присъеди-
няване на нов потре-

бител

средно време за отговор 
на подадени молби, по-
стъпили за една година

20 дни 10 дни

Присъединяване на 
нов потребител

средно време за присъеди-
няване 60 дни 30

Проверка на сметки 
по жалби на потре-

бители

среден брой дни за реаги-
ране и намиране на реше-
ние, което удовлетворява 

потребителя

дни/
потребител 7

Коригиране на греш-
ки при отчитане на 

разходомери

среден брой дни за реаги-
ране и намиране на реше-
ние, което удовлетворява 

потребителя

дни 7

Проверка на сред-
ствата за търговско 
измерване по искане 
на потребители

среден брой дни за реаги-
ране и намиране на реше-
ние, което удовлетворява 

потребителя

дни 15
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Ниво на налягането
средно време извън стан-
дартния диапазон на на-

лягане

време извън 
стандартния 
диапазон на 
налягане

–

Влажност на при-
родния газ

средно време над опреде-
леното ниво на влажност

време над оп-
ределеното 

ниво
0

Мирис на природния 
газ (одориране)

средно време за отклоне-
ние в одорирането

време под 
определеното 
ниво на одори-

ране

проверка 
на всеки 
14 дни

5. ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

5.1. Електроенергия

Съгласно Закона за енергетиката, енергийните предприятия са длъж-
ни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните 
потребители, като обезпечават сигурността на снабдяването, непрекъс-
натостта и качеството на електрическата енергия, ефективното използ-
ване на горивата и енергията, опазването на околната среда, живота, 
здравето и собствеността на гражданите. 

Министърът на икономиката и енергетиката може да налага на енер-
гийните предприятия допълнителни задължения за обслужване на об-
ществото, като такива могат да бъдат: непрекъснатост на доставките на 
електрическа енергия и природен газ, и опазването на околната среда – 
съгласувано с министъра на околната среда и водите.  

Извършените от енергийните предприятия допълнителни разходи 
по обслужване на обществото е предвидено да се признават като разходи 
по наложени им задължения, включително свързани със сигурността на 
снабдяването, защитата на околната среда и енергийната ефективност. 
ДКЕВР одобрява следните разходи за лицензираните енергийни компа-
нии, произтичащи от задължения към обществото:

задължение за изкупуване на електрическа енергия от производи-• 
тели, спечелили конкурс за изграждане на нова мощност за производство 
на електрическа енергия;

задължение за производство на електрическа енергия при ползва-• 
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не на местни първични енергийни източници;
задължение за изкупуване на електрическа енергия на преферен-• 

циални цени от когенерации и ВЕИ;
други допълнителни задължения, наложени със заповед на ми-• 

нистъра на икономиката и енергетиката.

Едно от основните правомощия на комисията за регулиране на дей-
ностите по доставката и разпределението на електрическа енергия за ре-
гулирания пазар е одобряване на Общи условия на договорите на край-
ните снабдители и електроразпределителните предприятия. Крайните 
снабдители продават електрическа енергия на регулирани цени на битови 
потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с го-
дишен оборот до 19.5 млн. лв. (10 млн. евро). Общите условия съдържат 
задължително: информация, която се предоставя от снабдителя; срок на 
договора; условия за прекратяване или прекъсване на снабдяването; отго-
ворност на енергийното предприятие при неизпълнение на общите усло-
вия. Задължение съгласно ЗЕ е крайният снабдител с електрическа енер-
гия да публикува общите условия и проведе процедура на обсъждане. 

Потребители, които  не са съгласни с тях, имат право да внесат при 
съответния краен снабдител на електрическа енергия заявление, в кое-
то да предложат специални условия. Приетите от крайния снабдител на 
електрическа енергия специални условия, различни от публикуваните 
общи условия, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.

5.2. Природен газ

Предприятия, работещи в газовия сектор, са длъжни да извършват 
дейността си в интерес на обществото и на отделните потребители, като 
обезпечават сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качест-
вото на природния газ, ефективното използване на горивата и енергия-
та, опазването на околната среда, живота, здравето и собствеността на 
гражданите. 

Законът за енергетиката предвижда крайният снабдител да продава 
природен газ при публично известни общи условия, които съдържат за-
дължително:

условията за качество на снабдяването;• 
информация, която се предоставя от снабдителя;• 
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срок на договора;• 
отговорността на енергийното предприятие за неизпълнение на • 

общите условия.
Потребителите на крайния снабдител сключват договор с разпреде-

лителното предприятие за преноса по разпределителни мрежи на кон-
сумирания от тях природен газ при публично известни общи условия. 
Общите условия съдържат задължително:

– условията за качество на снабдяването;
– условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;
– отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано 

прекъсване и некачествено снабдяване.
Общите условия на договорите се публикуват задължително в един 

централен и един мeстен всекидневник.
Съгласно Закона за енергетиката, ДКЕВР разглежда жалби на по-

требители срещу лицензианти или на лицензианти срещу лицензианти, 
свързани с изпълнението на лицензионната дейност. Редът за подаване 
на жалбите, тяхното разглеждане и процедурата за доброволно урежда-
не на спорове се регламентират в Наредбата за лицензиране на дейност-
ите в енергетиката. Жалбите се разглеждат по действащите Вътрешни 
правила за работа с потребителите по подадени в комисията жалби и 
сигнали и за доброволно уреждане на спорове, свързани с:

– правото на потребителя да бъде присъединен, за да се снабди с 
природен газ;

– правото на лицензианта да прекъсне присъединяването  и достав-
ката на потребителя  на природен газ;

– условията на снабдяване и нормите на качество, предлагани от ли-
цензианта на потребителите.  

Положителен момент, който спомага за повишаване на качеството и 
ефективността при разрешаване на спорове, е въвеждането на извънсъ-
дебни институции за доброволно решаване на спорове, което дава въз-
можност за избягване на скъпоструващото съдебно производство и за 
по-бързо решаване на възникналите проблеми.

Правомощията и задълженията на Комисията за енергийно и 
водно регулиране ще бъдат засилени и разширени, за да се гаранти-
ра ефективността на мерките за защита на потребителите и тяхното 
доверие към един добре функциониращ пазар.
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2007 REPORT
of the State Energy and Water 

Regulatory Commission
to the European Commission

PRIORITY IN THE OPERATION 
OF THE STATE ENERGY AND WATER 

REGULATORY COMMISSION

Key priority in the operation of the State Energy and Water Regulatory 
Commission (SEWRC) is development of effectively functioning energy 
market through strengthening the market model for free choice of supplier, 
non-discriminatory access to networks and creation of conditions for 
competitiveness.

The Commission plays an important role in promoting investments in the 
necessary energy infrastructure aimed at removing the existing barriers to the 
energy fl ows and, respectively, improving the security of supply.

SEWRC is member of СEER since the end of 2007 and pursues a policy 
in line with the European directives for establishment of a new energy policy 
for Europe.

Our view is that development of a single European energy market is 
possible via clearing the path for sustainable development, addressing the 
unfavourable climate change issues, guaranteeing the supply, limiting the 
dependence on import and diversifying the energy deliveries.

The successful implementation of this policy requires depends on the 
coordinated efforts of institutions and companies, both at national and at 
Community level.

Prof. Dr. Eng. K. Shushulov
SEWRC Chairman
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1. MAJOR DEVELOPMENTS IN 2007

1.1. Organisational structure and competences 
of the regulatory agency

Pursuant to the Energy Act, the energy-sector activities in Bulgaria are 
regulated by the State Energy and Water Regulatory Commission, hereinafter 
referred to as „the Commission“.

The State Energy and Water Regulatory Commission is an independent 
specialized state body whose members are elected by a decision of the Council 
of Ministers and are appointed by the Prime Minister. The Commission 
comprises thirteen members, including a Chairperson and two Deputy 
Chairpersons, of whom one with experience in the energy sector and the other 
with experience in the water supply and sewerage sector. The Commissioners’ 
term of offi ce is fi ve years. Pursuant to the stipulations of the Energy Act, a 
Commission member may be dismissed ahead of term upon his/her request 
submitted in writing, upon ascertaining incompatibility with the provisions of 
the Energy Act and upon inability to fulfi l his/her duties.

In its activity the Commission is supported by an administration – general 
and specialized – according to the allocation of functions.

The general administration provides technical support to the Commission’s 
activity and operates through the „Administrative, Financial & Information 
Services and International Cooperation“ Directorate.

The specialized administration supports the Commission in pursuing its 
powers provided for in the Energy Act and the Water Supply and Sewerage 
Services Regulation Act and is structured as two horizontally integrated 
directorates and four specialized sector-specifi c directorates:

„Legal“ Directorate;• 
„Economic Analyses and Consumer Affairs“ Directorate;• 
„Electricity“ Directorate;• 
„Heat Energy“ Directorate;• 
„Gas Supply“ Directorate;• 
„Water Supply and Sewerage Services“ General Directorate.• 

The principal purposes of the Energy Act are to create conditions for:
– high-quality and secure supply of electricity, heat and natural gas to the 

general public;
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– energy development and energy security of the country with effi cient 
use of energy and energy resources;

– creation and development of a competitive and fi nancially stable energy 
market;

– energy deliveries at minimum cost;
– promotion of cogeneration of electricity and heat;
– development of infrastructures for transmission of electricity, natural 

gas, crude oil or petroleum products within and through the national territory.

The key regulatory powers of the Commission in respect of activities 
relative to generation, transmission and distribution of electricity, 
transmission and distribution of natural gas, trade in electricity and natural 
gas are to:

– issue, modify, supplement, suspend, terminate and withdraw licences, 
exercise control in these fi elds and regulate the prices of electricity and 
natural gas;

– adopt rules for trade in and supply of electricity and natural gas and 
control compliance with the said rules;

– adopt and control the implementation of a methodology for setting the 
prices of the balancing electricity as part of the rules for trade in electricity;

– establish the rules for access to the electricity and natural gas transmission 
networks and, respectively, to the electricity and natural gas distribution 
networks;

– develop and control compliance with the conditions and rules for supply 
of electricity and natural gas to customers, including the quality of service 
standards;

– consider requests of the energy companies for compensation for any 
non-recoverable (stranded) costs or any costs resulting from public service 
obligations imposed thereon and approve the justifi ed amount of the said costs, 
as well as the manner of compensation thereof;

– issue certifi cates to the electricity producers on the origin of the electricity 
commodity produced from renewable energy sources and from cogeneration;

– grant consent to the division by the formation of new companies, spin-
off by acquisition, merger by acquisition, or merger by the formation of a new 
company in respect of any energy companies which are holders of licences 
under the Energy Act, as well as authorize the effecting of transactions for 
disposition of property used in the performance of licensed activities in the 
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cases provided for in the law, as well as of other transactions that lead or may 
lead to impairment of the security of supply as a result of indebtedness of the 
energy company;

– consider complaints by customers against licensees or by licensees 
against other licensees, related to performance of the licensed activity.

An indicator of the SEWRC’s broad powers is the right to require any 
information needed for execution of its regulatory functions and the obligation 
of energy companies to provide the said information. Furthermore, the Energy 
Act provides for the mechanisms for its gathering and stipulates requirements 
for safeguarding the information which the Commission acquires, creates and 
stores for regulatory purposes and disclosure of which may jeopardize the 
licensees’ commercial interests.

The Energy Act envisages liability to a pecuniary penalty in the cases where 
energy companies fail to comply with their obligation to provide information 
to the Commission. The government authorities, energy companies and 
offi ce-holders are obligated to cooperate with SEWRC in the execution of its 
functions.

The activity of SEWRC is transparent; stipulated are provisions for 
implementation of public control. In this direction the Commission conducts a 
procedure for public discussions with the relevant stakeholders when drafting 
the general administrative acts provided for in the law, and when considering 
other matters of public relevance concerning the energy sector development.

The Commission keeps public registers of the issued licences, issued 
certifi cates of origin, the issued permits to the energy companies – holders 
of licenses under the law. Decisions to issue, modify, supplement, withdraw 
and terminate licences and decisions to approve prices are published in the 
Commission’s bulletin and on the internet site of SEWRC.

As far as the guarantee of the regulatory authority’s independence is 
concerned, SEWRC has organizational autonomy, broad control powers, 
competency with regard to the setting of rules for trade in electricity and 
natural gas, technical rules for the networks, rules for access to the electricity 
and natural gas transmission networks and, respectively, to the electricity and 
natural gas distribution networks and to the gas storage facilities. Among the 
key indicators of SEWRC’s autonomy is the regulator’s right to settle disputes 
between licensees and between customers and licensees which is explicitly 
stated in the law. However, the Commission’s competency in the resolution of 
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disputes is limited because the Constitution of the Republic of Bulgaria does not 
allow for establishment of special jurisdictions outside the judiciary system. In 
execution of this particular power assigned thereto the Commission facilitates 
amicable settlement of the dispute. If the dispute has been settled amicably by 
reaching a written agreement between the parties and any of the parties has 
failed to comply with the obligations thereof under the said agreement, the 
other party may refer the dispute subject to the agreement to a court of law for 
settlement. The fi nancial resources of the SEWRC are secured through the fees 
collected by the Commission for fulfi lment of its regulatory powers under the 
Energy Act, and through the fees collected for consideration of applications, for 
issuance of certifi cates, for sale of tender documents and licensing fees.

SEWRC has at its disposal effi cient mechanisms to ensure execution 
of its decisions (enforcement powers). In this context, of importance is the 
regulator’s right to impose penalties for failure to execute decisions it has 
taken. The Energy Act enables SEWRC to impose the following penalties 
in respect of the licensed companies: imposing pecuniary penalties and 
withdrawal of the license with an obligation for follow-up transfer of the 
rights to anther person.

In line with the European directives and the Energy Act, the regulator 
is independent of the interests of the respective industry – electricity and 
gas supply sectors. As guarantee of such independence, the Energy Act 
stipulates a prohibition the Commission’s members – they can not be sole 
traders, shareholders, partners, managing directors, managerial agents or 
members of management or supervisory bodies, as well as liquidators and 
consultants of commercial corporations engaged in activities subject to 
licensing under the law.

The implementation of the overall activity of the Commission in line 
with the principles and rules set forth in the Energy Act and in the statutory 
instruments of secondary legislation on its application is guaranteed 
through the judiciary control set forth in the Energy Act. Any decisions of 
the Commission, including a tacit refusal, shall be subject to appeal before 
the Supreme Administrative Court. Therefore, the entire activity of the 
Commission is subject to control by the court for conformity with the law.

As per the Energy Act, key principle guiding the SEWRC in execution of 
its regulatory powers is preventing and precluding the limitation or distortion 
of competition on the energy market. In implementation of this principle, 
SEWRC may notify the Commission for the Protection of Competition to 
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initiate proceedings as per the stipulations of the Protection of Competition 
Act. SEWRC’s role is to create conditions preventing abuse of market power, 
while the Commission for the Protection of Competition is competent to take 
actions upon occurrence of such abuse. In order to ensure effi ciency of actions 
aimed at preventing and precluding the limitation or distortion of competition 
on the energy market, SEWRC and the Commission for the Protection of 
Competition have established close relationships of collaboration. The Energy 
Act provides for multiple powers of the Commission, the exercising of which 
ensures availability of effi cient monitoring mechanisms for the electricity and 
natural gas market with a view to disclosure of possible abuses of market power. 
SEWRC performs continuous market monitoring with a view to ensure non-
discrimination among all market players and among the market players falling 
within the same category, along with effi cient competition and correct market 
functioning. With regard to this, in execution of its control powers SEWRC 
undertakes planned checks of the energy companies, as well as extraordinary 
checks in relation to fi led complaints and alerts.

With a view to execution of its regulatory powers, SEWRC operates in 
close collaboration with the Commission for the Protection of Competition and 
with series of other non-governmental organizations for consumer protection.

Key task of the Commission is the drafting of statutory instruments of 
secondary legislation on the application of the Energy Act.

1.2. Main developments in the electricity and gas markets

1.2.1. Еlectricity market

WHOLESALE MARKET
In pursuance of the European directives on full liberalization of the 

electricity and gas markets and according to the Energy Act, the electricity 
and gas markets in the country are open to all consumers since 1 July 2007.

Transactions in electricity at freely negotiated prices may be concluded in 
between producers, traders of electricity and consumers. For convenience of 
the consumers in choosing a supplier, the regulator maintains on his Internet 
site a list of the licensed traders of electricity and their contact details.

SEWRC has adopted amendments and supplementations to the rules 
governing the electricity market operation, thus giving an opportunity for full 
electricity market opening as from 1 July 2007.
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Right of access to the electricity transmission and distribution networks 
have the producers, the Public Provider, the Suppliers of Last Resort, all 
consumers and the traders. Pursuant to the Energy Act, the regulator has 
powers to exercise control in respect of issues concerning possible refusal of 
the Electricity System Operator or, respectively, of the distribution company, 
to grant access to the networks.

Pursuant to the Energy Act, transactions in electricity may be concluded at 
freely negotiated prices between the market participants or at prices regulated 
by SEWRC.

The conditions for participation into the operation of the electricity market, 
the balancing market, the mechanisms of balancing the market participants 
and the methodology for setting the balancing energy prices are set forth in 
Rules for Trade in Electricity adopted by the regulator.

The cross-border exchange of electric power at the Republic of Bulgaria is 
carried out on the basis of „Auction Rules“ drawn up in 2007 and applied by the 
„Electricity System Operator“ (ESO). The interconnection transfer capability 
(capacity) is allocated by the Auction Operator in the form of trading rights of 
transfer.

The ESO maintains an Internet site for the announced auctions.
For the region of South-Eastern Europe (No. 8) a monthly computing 

model is made for allocation of capacities along Bulgarian interconnection 
lines, whereby the net transmission capacities (NTC) are defi ned on monthly 
basis. The said capacities are coordinated bilaterally between the neighbouring 
System Operators. The Public Auctions for capacities are announced on the 
basis of the coordinated NTC.

On his Internet site the operator prepares, maintains and publishes general 
and specialized information about the balancing market operation and about 
the transactions at freely negotiated prices.

The interconnections of the Republic of Bulgaria with the neighbouring 
countries – Greece, Romania, Turkey and Serbia – provide the conditions 
necessary for operation of an electricity market based on bilateral contracts, 
including mutual aid upon emergency.

RETAIL MARKET
Pursuant to the Energy Act, the household customers and the small 

businesses – those with fewer than 50 employees and an annual turnover not 
exceeding BGN 19.5 million (EUR 10 million), who have not exercised their 
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right to choose the supplier wherefrom they purchase electricity, are protected 
consumers. The electricity supply of such consumers is a universal service 
provided under conditions of non-discrimination. Within the meaning of the 
law, „universal service“ is the transmission, provision and supply of electricity 
of a particular quality, at a regulated price and under other agreed conditions, 
which may not be refused for reasons not specifi ed in the law. The customers 
of the Supplier of Last Resort are provided with electricity under publicly 
known general conditions approved by the regulator. The legislative framework 
guarantees to the protected consumers their needs of electricity with specifi c 
quality parameters under transparent conditions and at reasonable prices.

Pursuant to the Energy Act and the statutory instruments of secondary 
legislation, since 1 July 2007 the regulator determines the availability for 
electricity generation, according to which each producer is obligated to 
conclude transactions with the Suppliers of Last Resort and/or the Public 
Provider at regulated prices. At present, the regulator determines also the price 
at which the Public Provider sells electricity to the Suppliers of Last Resort, as 
well as the prices at which the Suppliers of Last Resort sell electricity to the 
protected consumers who have not exercised their right to choose the supplier 
wherefrom they purchase electricity.

The share of transactions at freely negotiated prices on the liberalized 
electricity market in the country over the second semester of 2007 is 26 % of 
the total transactions for delivery of electricity.

INFRASTRUCTURE
Pursuant to the Energy Act, the following prices are subject to regulation 

by the SEWRC:
– the prices at which the producers sell electricity to the Public Provider;
– the price at which the Public Provider sells electricity to the Suppliers 

of Last Resort;
– the price at which the Public Provider sells electricity to the distribution 

companies in order to cover the technological costs of wheeling through the 
distribution networks;

– the price of transmission of electricity through the transmission 
network;

– the price of access to the transmission network;
– the price of access to the distribution networks;
– the price of wheeling through the distribution networks;
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– the prices at which the Suppliers of Last Resort sell electricity to 
household customers and businesses with fewer than 50 employees and an 
annual turnover not exceeding BGN 19.5 million.

The prices for fi nal customers are approved upon proposals of the 
companies for individual consumer groups and tariff structures. The consumer 
groups are determined by voltage level and daylight zones.

The key consumer groups are as follows:
– Industrial consumers at high voltage (correspond to standard consumers 

with 24 000 МWh annual demand and 4000 kW maximum load). The price 
for industrial consumers connected to the electricity transmission network 
(high voltage) is not subject to approval by the regulator. Such consumers buy 
electricity on the competitive market.

– Industrial consumers at medium voltage (correspond to standard 
consumers with 50 МWh annual demand and 50 kW maximum load). The 
price for such consumers comprises the price for electricity of a Supplier of 
Last Resort, the price of wheeling through the distribution network and the 
price of access to the distribution network.

The price for the consumers at low voltage comprises the price for 
electricity of a Supplier of Last Resort, the price of wheeling through the 
distribution network and the price of access to the distribution network.

Pursuant to the Excise Duties and Tax Warehouses Act, since 1 January 
2007 the energy products and electricity are subject to levying an excise duty 
and, hence, the companies selling electricity to consumers for industrial needs 
charge an excise duty. The excise duty is charged per MWh based on the price 
net of VAT.

With its decisions from 2007 SEWRC approved net-of-VAT prices of the 
electricity (for the protected consumers) and of the energy from co-generations 
(CHP) and renewable energy sources (RES).

No problems and violations have been found in relation to the cross-border 
exchange of electricity in 2007.

REGULATION / UNBUNDLING
In compliance with the requirements of Directive 2003/54/EC has been 

implemented legal, functional and accountancy unbundling of the activities 
of the Transmission System Operator and the Distribution Network Operators 
from the other activities of the vertically integrated companies.
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Since the beginning of 2007 the Electricity System Operator (ESO) is an 
autonomous legal entity to whom has been granted license for „electric power 
system operation“ activity.

The ESO ensures:
– non-discriminatory access to electricity transmission in compliance with 

quality requirements;
– secure, safe and effi cient functioning of the electric power system;
– maintenance of balance between electricity generation and demand;
– implementation of coordinated operation of the national electric power 

system with the electric power systems of other countries in accordance with 
the international treaties;

– secure and effi cient functioning of the auxiliary networks.

As regards the activity of the ESO, being part of a vertically integrated 
company, effective mechanisms have been established to guarantee the 
Operator’s autonomy, whereby the persons responsible for the management, 
including day-to-day operational management of the electric power system:

– can not take part in the management of other companies in a vertically 
integrated undertaking engaged in production, distribution, public provision, 
public supply and trade in electricity;

– make independent decisions when performing the duties assigned thereto;
– are obligated to exclude discriminatory conduct when performing the 

duties assigned thereto.
In this connection ESO prepares a compliance programme setting out 

the measures to meet the above mentioned objectives and containing specifi c 
obligations of the employees for meeting the said objectives. The ESO prepares 
an annual report on the measures to meet the said objectives and submits it to 
the regulator.

The ESO and the distribution company are obligated to provide the 
network users with access to the transmission and distribution networks under 
conditions of non-discrimination. They may refuse to conclude a contract for 
access to the respective networks in the cases where the transfer capabilities of 
the networks are insuffi cient or there are no technical conditions for measuring 
the consumed quantities of electricity or whenever the reliable operation of the 
electric power system and/or the security of supply are disturbed.

The Distribution Network Operator applies a programme for compliance 
with the requirements, setting out the measures taken to exclude discriminatory 
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conduct. The programme lists the specifi c obligations of the employees for 
meeting the said objective. The person or the body responsible for the control 
of the compliance programme provide to the regulator an annual report with 
the measures undertaken, which is then published.

In 2007 has been carried out legal and functional unbundling of the 
activities of the electricity distribution companies.

SECURITY OF SUPPLY
SEWRC has adopted a „Methodology for Reporting the Fulfi lment of 

Target Indicators for Quality of Electricity and Quality of Service by the 
Distribution Companies and the Suppliers of Last Resort“. This methodology 
settles the reporting requirements in respect of meeting the target indicators 
for quality of electricity, the quality of service and the manner of adjustment of 
the revenue requirements of the energy companies for each price period within 
the regulatory period depending on the attained performance level.

The indicators for quality of electricity and the quality of service include 
a System Average Interruption Duration Index – SAIDI, a System Annual 
Interruption Frequency Index – SAIFI, and quality of service criteria.

The reporting for the quality of electricity and services offered by the 
energy companies is used by SEWRC to adjust the revenue requirements, incl. 
based on benchmarking studies of the practices in other EU Member States.

GENERAL CONCLUSIONS
In relation to the electricity market development has been initiated 

a procedure for amendments to the Energy Act and the Rules for Trade in 
Electricity towards creation of a power exchange and balancing groups.

1.2.2. Gas market

By 31 December 2007 the Commission has issued a total of 158 licenses 
for natural gas distribution and supply operations. Four licenses have been 
withdrawn for non-compliance with the conditions specifi ed in the issued 
licenses.

The activity of the Gas Transmission Network Operator „Bulgartransgas“ 
EAD is legally and functionally unbundled and with separate book-keeping 
from the other activities of the vertically integrated company.

The Gas Transmission Network Operator ensures:
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– the integrated management and reliable functioning of the natural gas 
transmission network;

– the transmission of natural gas through the natural gas transmission 
network and metering of the said gas;

– the maintenance of the works and facilities of the natural gas transmission 
network in accordance with the technical requirements and the safety at work 
requirements;

– expansion of the gas transmission network in accordance with the long-
term forecasts and plans for development of the natural gas supply and beyond 
the framework of such plans, where economically justifi ed;

– the maintenance and expansion of the auxiliary networks.
As regards the activity of the Gas Transmission Network Operator, 

being part of a vertically integrated company, effective mechanisms have 
been established to guarantee the Operator’s autonomy, whereby the persons 
responsible for the management, including day-to-day operational management 
of the natural gas transmission system:

– can not take part in the management of other companies in the vertically 
integrated undertaking engaged in extraction, distribution, public provision, 
public supply and trade in natural gas;

– make independent decisions when performing the duties assigned 
thereto;

– are obligated to exclude discriminatory conduct when performing the 
duties assigned thereto.

In this connection the Gas Transmission Network Operator prepares a 
compliance programme setting out the measures to meet the above mentioned 
objectives and containing specifi c obligations of the employees for meeting 
the said objectives. The Gas Transmission Network Operator prepares an 
annual report on the measures to meet the said objectives and submits it to 
the regulator.

„Bulgartransgas“ EAD has been granted licenses for „transmission 
of natural gas through the gas transmission system“, „natural gas transit 
transmission“ and „natural gas storage“ activities. „Bulgargas“ EAD has been 
granted a license for „pubic provision of natural gas“ activity.

In 2007 SEWRC has issued and modifi ed licenses for natural gas 
distribution and for natural gas supply as Supplier of Last Resort to seven gas 
distribution companies.

Natural gas price at the point of entry of the gas transmission network 
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is formed by the Public Provider „Bulgargas“ EAD as average weighted 
value, taking into account the natural gas quantities ordered from import for 
delivery to the local market and the quantities intended for future sale from 
local extraction undertakings, the conditions specifi ed under the contracts for 
transmission of natural gas to the Bulgarian border and the currency exchange 
rate of the Bulgarian National Bank for the Bulgarian lev to the US dollar 
or to another foreign currency to be paid for the imported natural gas. The 
three-month interval between the natural gas price changes is in line with the 
conditions set forth in the commercial agreements under which the Public 
Provider buys natural gas for the local market.

In 2007 SEWRC has approved natural gas distribution prices of four gas 
distribution companies.

The price paid for 1000 m3 by consumers connected to the natural gas 
transmission network is equal to the price at the point of entry of the natural 
gas transmission network plus the transmission charge.

The prices paid by the fi nal consumers connected to the natural gas 
distribution network are formed by adding the price for distribution and supply 
valid for the specifi c consumer group or sub-group to the sum of the natural 
gas price at the point of entry of the natural gas transmission network and the 
transmission charge.

With a view to provide the gas distribution companies with incentives to 
invest, SEWRC applies „price cap“ method of regulation.

The natural gas supply within the national territory is carried out through 
a gas transmission network owned by „Bulgartransgas“ EAD and through 
gas distribution networks owned by the respective natural gas distribution 
companies. In addition, a transit gas pipeline owned by „Bulgartransgas“ EAD 
has been constructed on the country’s territory. The said pipeline is used to 
transit natural gas to the territories of Greece, Macedonia and Turkey. The 
„public provision“ activity is carried out by „Bulgargas“ EAD. The natural 
gas at the point(s) of entry of the gas transmission system is supplied by three 
external suppliers and one local supplier.

Pursuant to the Rules for Granting Access to the Gas Transmission and/
or Gas Distribution Networks, from 1 July 2007 all consumers have the right 
to choose their natural gas supplier. 
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1.3. Major issues dealt with by the regulator in 2007

1.3.1. Еlectricity sector

The SEWRC has adopted amendments and supplementations to the acts 
listed below enabling full liberalization of the electricity market:

– Rules for Trade in Electricity;
– Rules on the Conditions and Procedure for Access to the Electricity 

Transmission and Electricity Distribution Networks;
– Rules of Operation of the Electric Power System;
– Rules of Operation of the Electricity Distribution Networks;
– Electricity Metering Rules.

The SEWRC’s role in facilitating generation of electricity from renewable 
energy sources (RES) and cogeneration (CHP) is among the key objectives 
of the Energy Act and the Act on the Renewable and Alternative Energy 
Sources and Bio Fuels, in particular, towards sustainable development of the 
use of renewable energy sources, incl. RES generation of electricity. In this 
connection SEWRC is legally empowered to set preferential prices of the 
electricity from such producers.

Legal guarantees for promotion and use of renewable energy sources, 
alternative energy sources, bio fuels and other renewable fuels are explicitly 
provided for in the Act on the Renewable and Alternative Energy Sources and 
Bio Fuels promulgated in 2007.

At national level SEWRC creates conditions for facilitating the 
development of technologies for generation of electricity by RES generators, 
high-effi ciency cogenerations, small HPPs and other alternative energy 
sources and bio fuels.

Pursuant to the Ordinance on Regulating the Prices of Electric Power, the 
preferential price of electricity generated utilizing renewable energy sources 
is defi ned as not lower than 80 % of the average sale price of the Suppliers of 
Last Resort for the previous calendar year and a top-up amount determined by 
the Commission according to the following general criteria: type of technology, 
installed capacity, available resource of the primary energy source.

Pursuant to the Ordinance on Regulating the Prices of Electric Power, 
the preferential price of electricity produced by the CHP generation plants is 
set in line with guidelines adopted by SEWRC based on the individual costs 
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of generation and a top-up amount by groups of producers according to the 
following criteria: prevalent nature of the key thermal load – technological 
needs or heating, air-conditioning and hot water supply, type of the used fuel, 
cogeneration technology, capacity of the generation plant / installation.

The Energy Act provides for mandatory purchase by the Public Provider 
and by the Suppliers of Last Resort of the electricity produced from renewable 
energy sources and by CHP generation plants.

1.3.2. Natural gas sector

One of the key tasks in the gas supply sector is the full market opening 
since 1 July 2007. In this connection SEWRC has amended and supplemented 
the following acts:

– Rules for Granting Access to the Gas Transmission and/or Gas 
Distribution Networks;

– Rules for Trade in Natural Gas.

In the course of the year SEWRC has performed control activity relative 
to the overall monitoring of the natural gas market, and the market participants 
on the said market in particular, including monitoring for compliance with the 
license conditions and for implementation of the companies’ business plans.

2. REGULATION AND PERFORMANCE 
OF THE ELECTRICITY MARKET 

2.1. Regulatory Issues

2.1.1. General

Since the second semester of 2007 26 % of the annual demand in the 
country is traded at freely negotiated prices.

In line with the provisions of Directive 2003/54/EC concerning common 
rules for the internal market in electricity, the Energy Act and the sub-
legislative framework contain provisions governing the approach to the 
electricity market liberalization in the country, the commercial relations 
under liberalized electricity market conditions, as well as the manner in which 
electricity is traded at freely negotiated prices.
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The electricity market model defi ned in the Energy Act is: bilateral 
contracts and a balancing market. The rules for trade in electricity at freely 
negotiated prices and the rules for organizing the balancing energy market 
operation are set forth in Rules for Trade in Electricity.

Pursuant to the Energy Act, SEWRC adopts Rules for Trade in Electricity 
and rules for operation of the networks upon proposal of the energy companies 
and is responsible for controlling the adherence thereto.

In relation to the future development of the electricity market SEWRC has 
initiated a procedure for consideration of new Rules for Trade in Electricity 
proposed by the ESO, jointly with branch organizations and other stakeholders 
concerned.

The new rules will include transactions on an organized market at the day 
preceding the delivery, rules for registration of balancing group coordinators, 
providers of auxiliary services and providers of balancing energy. 

2.1.2. Management and allocation of interconnection capacity 
and mechanisms to deal with congestion

A monthly overall computing model used to defi ne the net transmission 
capacities (NTC) on monthly basis is made for the region (No. 8). The said 
capacities are coordinated bilaterally between the neighbouring System 
Operators. Based on the coordinated NTC are announced Public Auctions for 
capacities.

In 2007 were adopted Auction Rules defi ning the conditions for access to 
the transmission system and for cross-border electricity exchanges developed 
by the ESO (Transmission System Operator – TSO). The said rules have been 
reviewed by and coordinated with SEWRC.

The rules defi ne the terms and conditions for allocation, via auctions, 
of the Offered Interconnection Capacity in both directions through the 
interconnection lines. The interconnection transfer capability (capacity) is 
allocated by the Auction Operator in the form of trading rights of transfer 
(commercial transfer rights – CTR).

The Auction Rules defi ne the types of auctions, organizational 
arrangements of the auction procedure, criteria to be met by the users in 
order to participate in the auctions, award of CTR, conditions for access 
to Secondary CTR Market, buy-back arrangements and rules for use of 
interconnection capability (capacity). The said rules defi ne in particular the 
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allocation of annual, monthly, weekly and daily interconnection capabilities 
(capacities) in the direction from Bulgaria to a neighbouring country and from 
a neighbouring country to Bulgaria.

The ESO maintains an Internet site for the announced auctions. On this 
site are published the Auction Rules, along with all amendments thereto; 
notifi cations pursuant to the Auction Rules; the public holidays in Bulgaria 
for the calendar year 2007; the auction terms of reference; the uploaded 
notifi cations for CTR transfer or retrieval, with an indication as to whether they 
have been accepted or not by the ESO; the names, fax and telephone numbers, 
e-mails of the contact persons at the ESO; the planned outage periods, in respect 
of the 35 equivalent days permitted annually; the samples of the auction-
related documents to be downloaded and completed by the users; the values 
of the Offered Interconnection Capacity through Bulgarian interconnection 
lines; the auction results (clearing price, the name of the CTR holder and 
the corresponding quantity of CTR awarded; the aggregated coordinated 
schedules for electricity exchange (Nominations); constraints resulting from 
planned outages or from events and circumstances unforeseeable in the long 
run; the dates of conducting annual and monthly auctions; the list of eligible 
registered users and any other information relative to the auctions.

Implementation of coordinated auctions for capacity between the operators 
in the region is forthcoming.

Congestions within the national network and along the interconnection 
lines have not been detected. Ongoing is the construction of a 400-kV 
interconnection line between Bulgaria and Macedonia aimed at enhancing 
the cross-border exchange capabilities. 

2.1.3. The regulation of the tasks of transmission 
and distribution companies

In Bulgaria there is one electricity transmission company and four 
electricity distribution companies. The electric power system is operated by an 
„Electricity System Operator“ (ЕSO). Each distribution network is operated 
by a distribution network operator (DSO).

The ESO and the network operators are independent within the integrated 
undertaking. The ESO is not owner of the network. The operators of the 
distribution networks are owners of the networks.
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Total length of transmission lines: 
14 557 km, incl.:
– overhead lines – 14 546 km;
– cable lines – 11 km.

Total length of distribution lines: 
152 312.995 km, incl.:
– overhead lines – 114 640.86 km;
– cable lines – 37 672.135 km.

NETWORK TARIFFS
The prices for wheeling through electricity distribution networks are 

regulated using the „revenue cap“ method. Prices are calculated based on 
annual revenue requirements approved by the Commission, which include 
administrative costs and general costs for implementing the licensed activity, 
expenses for purchasing electric power to cover the technological losses, as 
well as return on acquired own assets and on approved average annual net 
investments.

The approved revenues of the companies are adjusted annually during the 
regulatory period, based on adjusting administrative and general costs with 
average annual infl ation for a prior period, reduced by an effi ciency factor, 
the difference between the estimated and actual electricity demand and the 
change in the average electricity purchase price, including that of electricity 
for technological losses. In addition, an adjustment is applied to refl ect any 
non-fulfi lment of adopted quality indicators.

The fi rst regulatory period started after the privatization of the electricity 
distribution companies and its duration was three years – over the period 2005–
2007. The approved rate of return on equity for the electricity distribution 
companies is 16 %, before tax.

The approved revenue requirements have been adjusted twice over the 
fi rst regulatory period:

T• he adjustment in 2006 has been based on the reported average 
annual infl ation for the previous year, on the change in the average energy 
purchase price and on the difference between estimated and actual demand. In 
compliance with the regulatory framework announced before privatization, 
no adjustment has been applied for non-fulfi lment of quality indicators, nor 
was applied a cost effi ciency improvement factor;
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T• he adjustment of approved revenues of the companies in 2007 has 
been based only on the change in the average energy purchase price.

The second regulatory period is 5 years, with 2008 being the fi rst price 
year. The weighted average cost of capital is 12 %, before tax.

The electricity quantities to cover technological losses of the electricity 
distribution companies have been reduced by 3 %.

After restructuring the NEK and establishing the Electricity System 
Operator in 2007, the transmission tariffs have been subdivided into two 
components: an access tariff payable to the ESO as System Operator, and a 
transmission tariff payable to the NEK as Transmission Company. Since 1 
January 2007 the basis on which the tariff is paid changed too. In respect of 
consumers using electric power from the electricity network the 2007 tariffs 
are paid on the basis of metered quantities, and in respect of the traders – on 
the basis of planned export.

The network access tariff covers the following costs of the ESO: costs of 
purchasing „cold reserve“ and „ancillary services“, and operational costs of 
the National Dispatch Centre (NDC).

The regulator has adopted a „Methodology for Reporting the Fulfi lment 
of Target Indicators for Quality of Electricity and Quality of Service by the 
Distribution Companies and the Suppliers of Last Resort“. This methodology 
settles the reporting requirements in respect of meeting the target indicators for 
the quality of electricity, the quality of service and the manner of adjustment 
of the revenue requirements of the energy companies for each price period 
within the regulatory period depending on the attained performance level.

With the methodology are determined:
– The voltage deviations and control thereof:
Upon voltage fl uctuations within the network or parts thereof the regulator 

sets deadlines for bringing the voltage in conformity with the limits provided 
for in the Bulgarian State Standard BDS EN 50160/1999.

– Continuity of supply indicators:
Quality of electricity and quality of service indicators are a System Average 

Interruption Duration Index (SAIDI) and a System Annual Interruption 
Frequency Index (SAIFI).

The reporting for the quality of electricity and services offered by the 
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energy companies is used by SEWRC to adjust the revenue requirements, incl. 
for benchmarking of the practices in other EU Member States.

SEWRC determines indicators for quality of electricity and quality of 
service for each licensed activity and their annual target levels.

The indicators for the quality of electricity and the quality of service are 
elements of the issued licenses.

For the purposes of price regulation it is envisaged that the fulfi lment of 
each one of the target indicators will be a measure for the overall performance 
of the licensed activity by the energy company.

In order to guarantee the consumers’ interests it is envisaged that the 
Commission will adjust the revenue requirements of the energy company for 
each price period within the regulatory period depending on the fulfi lment 
of the indicators for quality of electricity and quality of service during the 
previous year.

In the cases where for a given price period the average fulfi lment of 
the indicators for quality of electricity and quality of service by the energy 
company does not reach the target values, the corresponding performance 
level is refl ected in reduction of the revenue requirements for the next price 
period according to this methodology.

BALANCING
The existing Rules for Trade in Electricity set forth conditions for 

participation in the balancing energy market operation, the mechanisms of 
balancing the market participants and the methodology for setting the balancing 
energy prices. Subject to balancing are the trading participants who have a 
registered weekly delivery schedule, the trading participants who participate 
with offers and bids on the balancing energy market for the corresponding 
settlement period and the Public Provider in certain cases stated explicitly in 
the trading rules.

Sources of balancing energy are producers for whom no quotas for the 
regulated market have been set, the producers with whom the ESO has a 
contract for purchase of cold reserve and ancillary services, consumers, 
providers with whom the ESO has a contract for purchase of balancing energy, 
as well as imported energy.

The operator applies the settlement system for individual calculation of 
the deviations of the actually consumed or generated electric power from 
the contracted quantities for a given period. The settlement period for all 



Бюлетин 1/2008 71

transactions with electric power at freely negotiated prices, as well as for the 
balancing energy market, is 60 minutes and starts at a round hour.

The transactions with balancing energy for a period from the fi rst till the 
last day of a calendar month, the fi rst and the last day included, are deemed 
concluded on the last day of the calendar month. The operator prepares 
daily and summarized settlement statements and the respective attachments 
concerning the balancing energy transactions.

The daily settlement statements contain information about the corresponding 
calendar day presented as a sequence of settlement periods. The summarized 
settlement statements contain information about all days within the relevant 
period. The Operator forwards the summarized settlement statements to the 
trading participants and to the Public Provider within 3 working days after the 
last day of the relevant period.

The operator prepares, maintains and periodically publishes on its internet 
site general and specialized information about the balancing energy market 
operation and the transactions at freely negotiated prices. The commonly 
accessible information about the market operation includes: an up-to-date list 
of the trading participants; total quantity of electric power traded at freely 
negotiated prices by settlement periods daily, weekly, monthly and annually; 
balancing energy prices for past settlement periods.

The operator provides to each trading participant access to information relative 
to his participation on the market, such as: registered weekly delivery schedules; 
offers and bids registered before the date for which they refer; instructions relative to 
activation of offers and bids of the trading participant; daily settlement statements.

2.1.4. Effective unbundling

In Bulgaria there is one transmission company and four electricity distribution 
companies. For the electric power system there is one „Electricity System 
Operator“ (ESO). For each distribution network there is one Network Operator 
(DSO). In terms of ownership, the network companies are not unbundled.

The transmission company is 100 % state-owned.
Three of the electricity distribution companies have been privatized – 67 % 

are owned by foreign energy companies and the remaining 33 % are state-
owned. One company is 100 % privately owned and has less than 100 000 
consumers.

In compliance with the European directive on the market liberalization, 
the operations of the transmission system operator and of the distribution 
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system operators have been unbundled in legal and organizational terms from 
other operations of the integrated undertakings.

The ESO is an autonomous legal person holding a license for the „electricity 
system operation“ activity.

The ESO ensures:
– secure, safe and effi cient functioning of the electric power system;
– maintenance of balance between electricity generation and demand;
– implementation of coordinated operation of the national electric power 

system with the electric power systems of other countries in accordance with 
the international treaties;

– non-discriminatory access to electricity transmission in compliance with 
quality requirements;

– secure and effi cient functioning of the auxiliary networks.

In pursuit of Directive 2003/54/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity, the ESO is part of the vertically integrated 
undertaking – the Public Provider, but its operation is independent, in legal 
and organizational terms and in making decisions relative to its functions 
entrusted by the law, from the other operations of the vertically integrated 
undertaking. Autonomy of the ESO is guaranteed, as the persons responsible 
for the management, including day-to-day operational management of the 
electric power system, etc.:

– can not take part in the management of other companies in the vertically 
integrated undertaking and in other companies engaged in production, 
distribution, public provision, public supply and trade in electricity;

– make independent decisions when performing the duties assigned 
thereto;

– are obligated to exclude discriminatory conduct when performing the 
duties assigned thereto.

In this connection ESO prepares a compliance programme setting out the 
measures to meet the above mentioned requirements and containing specifi c 
obligations of the employees. The ESO prepares an annual report on the 
measures to meet the said objectives and submits it to the regulator.

The ESO administers the transactions with electricity concluded at 
regulated and at freely negotiated prices and organizes a balancing energy 
market in line with Rules for Trade in Electricity adopted by the regulator.

The ESO regulates the allocation of electrical load of the electricity system 
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between the power plants according to technical and economic criteria (Merit 
Order). When allocating the electrical load, the ESO ensures fulfi lment of the 
concluded contracts which envisage mandatory buy-out of a part or of all electric 
power produced by the generators. When allocating the transfer capability of 
network elements, the ESO adheres to technical and economic rules for non-
discriminatory access and fulfi lment of the obligations for network security 
and public access to information. The ESO concludes transactions with the 
operators of neighbouring systems for mutual compensation of the impact of 
cross-border electric power fl ows.

The ESO and the distribution company are obligated to provide the 
network users with access to the transmission and distribution networks under 
conditions of non-discrimination. They may refuse to conclude a contract for 
access to the respective networks in the cases where the transfer capabilities of 
the networks are insuffi cient or there are no technical conditions for measuring 
the consumed quantities of electricity or whenever the reliable operation of the 
electric power system and/or the security of supply are disturbed.

The ESO has the right to impose penalties to the violators of the technical 
requirements for reliable operation of the electricity system agreed with the 
network users.

The distribution network operators are obligated to provide reliable, 
safe and effi cient functioning of the respective distribution network, non-
discriminatory access for wheeling of electric power while adhering to the 
quality requirements, as well as equality of the producers and consumers 
connected to the network.

Whenever the distribution network operator is part of a vertically integrated 
undertaking, it is independent in terms of its legal form, organization and 
decision-making process from the other operations not related to the electricity 
distribution. The aim of this requirement is to ensure non-discriminatory 
approach to the network and avoid confl icts of interest between the activity 
related to electricity distribution and operational management of the distribution 
networks (natural monopoly) and the activity related to electricity supply 
(competitive activity). The unbundling of the Distribution Network Operator 
from the other activities not related to the distribution comprises the following 
key elements:

Legal unbundling – activities related to electricity distribution and • 
operational management of the distribution networks are carried out by an 
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autonomous legal person;
Functional unbundling – ensures the independence of the Distribution • 

Network Operator within the vertically integrated undertaking. Pursuant to 
Article 15 (2) of Directive 2003/54/EC, where the distribution system operator 
is part of a vertically integrated undertaking, it shall be independent in terms 
of its organisation and decision making from the other activities not related 
to distribution. In order to achieve this, the following minimum criteria shall 
apply:

– those persons responsible for the management of the distribution system 
operator may not participate in company structures of the integrated electricity 
undertaking responsible, directly or indirectly, for the day-to-day operation of 
the generation, transmission or supply of electricity;

– appropriate measures must be taken to ensure that the professional 
interests of the persons responsible for the management of the distribution 
system operator are taken into account in a manner that ensures that they are 
capable of acting independently;

– the distribution system operator shall have effective decision-making 
rights, independent from the integrated electricity undertaking, with respect 
to assets necessary to operate, maintain or develop the network. It shall not 
be permitted that the parent company gives instructions regarding day-to-day 
operations, nor with respect to individual decisions concerning the construction 
or upgrading of distribution lines.

– the distribution system operator shall establish a compliance programme, 
which sets out measures taken to ensure that discriminatory conduct is excluded, 
and ensure that observance of it is adequately monitored. The programme shall 
set out the specifi c obligations of employees to meet this objective. An annual 
report, setting out the measures taken, shall be submitted by the person or 
body responsible for monitoring the compliance programme to the regulatory 
authority and published.

Considering the above, the distribution companies have prepared and 
submitted a programme for compliance setting out the measures to ensure 
the independence of the distribution companies which contains specifi c 
obligations of the employees for meeting the said objective. The operator 
designates a person responsible for the control of the compliance programme, 
draws up an annual report concerning these measures and provides it to the 
Commission. As far as the programmes for compliance submitted by the 
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distribution companies are concerned, the regulator reviews them on its 
sessions and prescribes instructions for supplementation of the programmes 
for compliance with a view to guarantee the companies’ independence from 
the other activities of the vertically integrated undertaking. 

2.2.Competition Issues

2.2.1. Description of the wholesale market

Since the second semester of 2007, 26 % of the annual demand is traded 
at freely negotiated prices.

For the reference period (2007) the total number of licensed producers 
with installed capacity above 5 MW is 45. The total installed capacity in the 
country amounts to 11 215 MW. The maximum net generation capacity is 
8069 MW and the peak load in December 2007 is 6888 MW. The annual net 
output for the country during the reference period is 39 106 TWh.

The total electricity generation potential of the country based on electricity 
generated in 2007 is structured as follows:

Producers with coal as primary energy source – 51.6 %;• 
Producers with nuclear fuel as primary energy source – 33.9 %;• 
Hydro producers – 7.6 %;• 
Cogeneration fuelled by natural gas – 5.7 %;• 
Liquid fuels – 1.2 %.• 

The net electric power from commercial export for 2007 is 4.46 TWh. The 
country has interconnections with all neighbouring countries.

The number of licensed traders of electricity until December 2007 is 32, 
where for the period in question transactions for trade in electricity have been 
concluded by 11 commercial companies.

Long-term contracts for purchase of electric power and availability have 
been concluded between „Energy Company Maritsa East ІІІ“ AD, „AES 
Maritsa East І“ EOOD, „TPP Maritsa East 2“ EAD and „NEK“ EAD, and for 
cold reserve between „TPP Varna“ EAD and „ESO“ EAD.

The functioning of the cold reserve and ancillary services market is provided 
for in the Energy Act. The transactions for cold reserve and ancillary services 
are concluded by the ESO under the conditions of the Rules of Operation 
of the Electric Power System and of the Rules for Trade in Electricity. The 
quantities of availability purchased for cold reserve are determined based 
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on the level of reliability of the power supply set forth with an order of the 
Minister of Economy and Energy. Pursuant to the provisions of the Rules for 
Trade in Electricity, the producers conclude contracts for cold reserve and 
ancillary services with the operator at a regulated price for availability, while 
the net energy from activated cold reserve and provided ancillary services is 
paid by the Public Provider at the price specifi ed in a contract between the 
Public Provider and the respective producer. 

2.2.2. Description of the retail market

The consumers connected to high voltage networks are supplied by the 
Public Provider at freely negotiated prices.

The total internal demand for 2007 is 38 663 TWh.
The total demand by fi nal consumers for 2007 is 29 328 TWh.
The structure of demand and the annual electricity quantities are:

I• ndustrial consumers and public sector – 19 947 TWh – 68 % of the 
total demand in the country.

R• esidential consumers– 9.38 TWh – 32 % of the total demand in the 
country.

The procedure for change of supplier is described in the Rules on the 
Conditions and Procedure for Access to the Electricity Transmission and 
Electricity Distribution Networks, and the Rules for Trade in Electricity.

In 2007 48.6 % of the large industrial enterprises, 1.08 % of the medium-
sized industrial enterprises and 0 % of the residential consumers have changed 
their supplier.

Industrial consumers at high voltage (correspond to standard consumers • 
with annual demand of 24 000 МWh and maximum load of 4000 kW).

The price for industrial consumers connected to the electricity transmission 
network (high voltage) is not subject to approval by the SEWRC. Such 
consumers buy electricity on the competitive market. The price ranges from 
0.0347 to 0.0358 EUR/kWh.

The price for access to the electricity transmission network is paid to the 
ESO by all network users and is 0.0026 EUR/kWh.
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The price for wheeling through the electricity transmission network 
is paid to the Transmission Company by all network users and is equal to 
0.00419 EUR/kWh.

Industrial consumers at medium voltage (6–20 kV)•  with 50 МWh 
annual demand and 50 kW maximum load.

The price of electricity comprises the price for electricity of a Supplier of 
Last Resort, the price of wheeling through the distribution network and the 
price of access to the distribution network.

Industrial consumers at low voltage with 50 МWh annual demand and • 
50 kW maximum load.

The price of electricity comprises the price for electricity of a Supplier of 
Last Resort, the price of wheeling through the distribution network and the 
price of access to the distribution network.

Residential consumers connected at low voltage (0.4 kV) with 3500 • 
kWh annual demand.

The price of electricity comprises the price for electricity of a Supplier of 
Last Resort, the price of wheeling through the distribution network and the 
price of access to the distribution network.

Consumer 
groups

Price
wheeling 

and access
medium 
voltage, 

EUR/kWh

Price
wheeling 

and access
low 

voltage,
EUR/kWh

Price for 
supply,

EUR/kWh

Total 
price,

EUR/kWh

Industrial consumers 
at medium voltage, 
50 MWh, 50 kW

0.00798 0.04032 0.04830

Industrial consumers 
at low voltage, 
50 MWh, 50 kW

0.02633 0.04003 0.06636
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Residential 
consumers, 
3500 kWh, 0.4 kV

0.02633 0.03378 0.06011

Notes: 
All prices are net of VAT (20 %) and net of excise duty for industrial consumers.
For 2008 the price of wheeling through and access to the distribution network is 

subdivided into a price for wheeling and a price for access.

Pursuant to the Energy Act, the Commission considers complaints by 
customers against licensees or by licensees against other licensees, related to 
performance of the licensed activity.

The procedure for submission of complaints, the consideration thereof 
and the procedure for amicable settlement of disputes are provided for in the 
Ordinance for licensing the activities in the energy sector. The complaints 
are considered in accordance with the existing Internal rules for customer 
service in relation to complaints and alerts fi led with the Commission and for 
amicable settlement of disputes as per the Energy Act.

The complaints fi led to the clerical department and registered into the 
incoming register of the regulator in 2007 for „Electricity“ sector are 459.

Analysis of the complaints fi led by residential consumers indicates the 
largest relative share of complaints related to errors in meter reading – 28.4 %. 
The remaining complaints concern voltage fl uctuations, connections, responses 
to complaints, interruptions, periods of meter reading, fulfi lment of general 
conditions.

The regulator has been entrusted powers in relation to the administrative-
penal provisions stipulated in the Energy Act.

2.2.3. Measures to avoid abuses of dominance

As per the Energy Act, key principle guiding the SEWRC in execution of 
its regulatory powers is preventing and precluding the limitation or distortion 
of competition on the energy market. In implementation of this principle, 
SEWRC may notify the Commission for the Protection of Competition to 
initiate proceedings as per the stipulations of the Protection of Competition 
Act. SEWRC’s role is to create conditions preventing abuse of market power, 
while the Commission for the Protection of Competition is competent to take 
actions upon occurrence of such abuse. In order to ensure effi ciency of actions 



Бюлетин 1/2008 79

aimed at preventing and precluding the limitation or distortion of competition 
on the energy market, SEWRC and the Commission for the Protection of 
Competition have established close relationships of collaboration. The Energy 
Act provides for multiple powers of the Commission, the exercising of which 
ensures availability of effi cient monitoring mechanisms for the electricity and 
natural gas market with a view to disclosure of possible abuses of market power. 
SEWRC performs continuous market monitoring with a view to ensure non-
discrimination among all market players and among the market players falling 
within the same category, along with effi cient competition and correct market 
functioning. With regard to this, in execution of its control powers SEWRC 
undertakes planned checks of the energy companies, as well as extraordinary 
checks in relation to fi led complaints and alerts.

With a view to execution of its regulatory powers, SEWRC operates in 
close collaboration with the Commission for the Protection of Competition and 
with series of other non-governmental organizations for consumer protection.

3. REGULATION AND PERFORMANCE 
OF THE NATURAL GAS MARKET

In pursuance of the European directives on full liberalization of the 
electricity and gas markets and according to the Energy Act, since 1 July 2007 
the natural gas market in the country is open to all consumers.

3.1. Regulatory Issues

3.1.1. General

The natural gas supply within the national territory is carried out through a 
gas transmission line and then through gas distribution networks owned by the 
respective natural gas distribution companies licensed to perform „natural gas 
distribution“ and „natural gas supply as a Supplier of Last Resort“ activities.

NATURAL GAS TRANSMISSION
The natural gas supply is carried out by „Bulgargas“ EAD to which 

SEWRC has issued a license for the „public provision of natural gas“ activity. 
Licenses for the „natural gas transmission“, „natural gas transit“ and „natural 
gas storage“ activities have been issued to „Bulgartransgas“ EAD. The natural 
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gas at the point(s) of entry of the gas transmission system is supplied by 
three external suppliers (Overgas Inc., Wintershall and Gasexport) and one 
local supplier (Petreco SARL). The gas transmission network is owned by 
„Bulgartransgas“ EAD and to its network are connected both gas distribution 
companies and about 235 directly connected consumers. In addition, within 
the country’s territory has been constructed a transit gas pipeline owned by 
„Bulgartransgas“ EAD. Certain sections of the said pipeline are used to transit 
natural gas to the territories of Greece, Macedonia, Serbia and Turkey.

NATURAL GAS DISTRIBUTION
The Public Provider „Bulgargas“ EAD supplies natural gas to 40 natural 

gas distribution networks on the territory of 5 regions (Mizia, Dobrudzha, Trace, 
Danube and West) representing detached territories as defi ned in a Council 
of Ministers’ Inventory of the geographically limited areas for natural gas 
distribution, and 43 municipalities not included in the said Inventory. At the 
current stage of development of the gas supply in Bulgaria, the licensed natural 
gas distribution companies are 40 – they combine the activities relative to 
natural gas distribution and public supply because the number of fi nal consumers 
connected to the natural gas distribution networks is less than 100 000.

With the amendment of the Rules for granting access to the gas transmission 
and/or gas distribution networks adopted with a decision of SEWRC from 14 
May 2007, after 1 July 2007 all consumers are allowed to choose their natural 
gas supplier.

3.1.2. Management and allocation of interconnection capacity 
and mechanisms to deal with congestion

At the current stage of development of the natural gas market it is not 
necessary to develop mechanisms for handling network congestion, as the 
design-basis capacity of the transmission network is 8 billion cubic meters, 
whereas the actual annual demand does not exceed even 50 % of the maximum 
admissible design-basis demand.

Bulgaria is a developing market, with one principal natural gas provider 
and a multitude of distribution companies holding licenses for natural gas 
distribution and public supply, issued by the national regulator and valid for 
geographically limited areas for natural gas distribution and municipalities. 
The natural gas transmission network operator has been restructured by 
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unbundling the „public provision“ activities („Bulgargas“ EAD), as well 
as the „natural gas transmission, transit transmission and storage“ activities 
(„Bulgartransgas“ EAD).

So far the natural gas market in Bulgaria is still strongly dependent, as 
more than 90 % the natural gas in Bulgaria is supplied by the Russian company 
„Gasprom“.

The following activities along the chain have been horizontally unbundled: 
extraction, import, transmission, storage, distribution, supply and trade 
in natural gas. The market liberalization requires further unfolding of the 
opportunities provided for in the Energy Act, e.g. direct contracts between 
natural gas consumers and suppliers, be it traders, distribution companies or 
direct suppliers.

With a view to ensure full natural gas market liberalization, SEWRC has 
adopted Rules for Trade in Natural Gas.

For the reference period the natural gas quantity available in the gas 
transmission network is 3446 million cubic meters, of which 3113 million 
cubic meters are imported and 333 million cubic meters are extracted locally.

In respect of the gas transmission and transit system there is no congestion 
of the capacities at certain points of the network.

The „fi rst come – fi rst served“ model is used for calculation of the available 
capacities.

In Bulgaria there is neither a functioning balancing market, nor a system 
for publishing the capacities.

3.1.3. The regulation of the tasks of transmission
and distribution companies

Pursuant to the Energy Act and the Ordinance on regulating the natural 
gas prices, the following prices are subject to regulation by the SEWRC:

– the price at which the Public Provider sells natural gas to the Suppliers 
of Last Resort;

– the prices at which the Suppliers of Last Resort sell natural gas to 
household customers and businesses with fewer than 50 employees and an 
annual turnover not exceeding BGN 19.5 million;

– the prices at which natural gas is transported through the respective 
transmission and distribution networks.



ДКЕВР82

– the prices for connection to the gas transmission or gas distribution 
networks.

In conformity with the existing legislation and in line with the best practice 
in the fi eld of regulation of the licensed companies have been defi ned basic 
principles and approaches for carrying out economic regulation. They are of 
critical importance and provide the most general guidelines for development 
of the gas sector companies.

The key guidelines for economic regulation take into account the actual 
state of the companies in the gas sector, the need of creating conditions for 
building gas distribution networks for the purpose of developing the gasifi cation 
in the country and expanding the natural gas market.

Natural gas price at the point of entry of the gas transmission network is 
formed by the Public Provider as average weighted value, taking into account 
the natural gas quantities ordered from import for delivery to the local market 
and the quantities intended for future sale from local extraction undertakings, 
the conditions specifi ed in the contracts for transmission of natural gas to the 
Bulgarian border and the currency exchange rate of the Bulgarian National 
Bank for the Bulgarian lev to the US dollar or to another foreign currency to 
be paid for the imported natural gas. A 3 % surplus change is accrued on this 
price.

According to existing commercial agreements of „Bulgargas“ EAD with 
foreign suppliers, the natural gas price at the point of entry changes every 
quarter, i.e. four times a year.

The prices paid by the fi nal consumers connected to the natural gas 
distribution network are formed by adding the price for distribution and supply 
valid for the specifi c consumer group or sub-group to the sum of the natural 
gas price at the point of entry of the natural gas transmission network and the 
transmission charge.

The price paid for 1000 m³ by consumers connected to the natural gas 
transmission network is equal to the price at the point of entry of the natural 
gas transmission network plus the transmission charge (BGN 19.73).

The price for transmission through the natural gas transmission network 
is set according to the „rate of return on capital“ method („cost plus“). This 
method is applied in the cases where the aim is to prevent the energy company 
from abusing its monopolistic position and earning excessive return on its 
assets.
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After amending the Ordinance on regulating the prices of natural gas in 
2007, the prices for natural gas distribution and supply as a Supplier of Last 
Resort through the gas distribution network are regulated according to the 
„price cap“ method.

Furthermore, the Commission may adjust the approved prices at the end 
of each year of the regulatory period based on the revenues earned or not 
earned due to differences between forecast and actual quantities of natural gas 
for the previous price period, and based on investments.

The price for connecting consumers to the gas distribution networks of the 
gas distribution companies is determined per one connection by consumers 
groups (industrial, public-administrative and commercial, and residential 
consumers), taking into account the quantity of the maximum hourly demand 
stated by the consumers requesting connection. It is admissible to set the 
price per consumer within the relevant group for a given regulatory period, 
by assuming an average price based on estimated number of consumers and 
number of connections for the period in question. The prices for connecting 
consumers to the gas distribution networks include the eligible (approved) 
expense categories (costs of labour and hired services) of the gas distribution 
companies for building the gas supply extensions to the consumers. Expenses 
which have been included in the statements for formation of the price for 
transmission of natural gas through the gas distribution networks and supply 
are not included in the expenses forming the connection price.

Average weighted prices 
of natural gas for 2007, EUR/GJ

Prices of natural gas
III quarter IV quarter

price net 
of VAT

end 
price

price net 
of VAT

end 
price

 Wholesale price 6.76 8.11 6.79 8.15
 Retail price 6.82 8.18 7.00 8.41
 Price for residential consumers 11.12 13.34 11.14 13.37
 Price for non-residential 
consumers 6.81 8.17 6.92 8.31

Additional information I quarter II quarter
VAT, % 20 20
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Average calorifi c value of the natural 
gas (MJ/m3) * 33.29 33.29

Notes:
End price: price with all charges included (VAT included).
Price for residential consumers – at the end of the quarter.
* Rounded to the lower value, up to 2 decimal points after the decimal point

BALANCING
The balancing on the natural gas market is carried out using the natural 

gas available in the system which is purchased at regulated prices from the 
Public Provider. To compensate for the seasonal unevenness of the demand 
are used the possibilities for extraction and pressurization of natural gas at 
the underground natural gas storage facility „Chiren“, where the gas is owned 
by persons other than the operator, and in accordance with the contractual 
conditions.

3.1.4. Effective Unbundling

Each gas distribution company is obligated to maintain separate accounts 
for the types of operations carried out by the company, pursuant to the provisions 
set forth in the Energy Act. A Uniform chart of accounts (USOA) has been 
adopted for the purposes of unbundled accounting by types of operations 
carried out by the gas distribution companies.

As far as the regulatory mechanism is concerned, the adopted approach uses 
calculation of the costs by operations – distribution, supply and non-regulated 
operations. Subject to regulation by the State Energy and Water Regulatory 
Commission are just the operations related to natural gas distribution and supply.

Each of these operations has specifi c features which allow, among other things, 
separate book-keeping. This enables their monitoring, measuring and control, 
through the mechanisms of entry into the accounts for regulatory purposes. The 
consolidation of regulated operations enables thorough coverage of the entire 
process and its management in line with the pursued national energy policy.

Unbundling, in legal and organizational terms, of the activities related to 
natural gas distribution from the natural gas supply to fi nal consumers and 
from the other operations of the gas distribution companies will be justifi ed 
when the number of fi nal consumers connected to the relevant gas distribution 
network is not less than 100 thousand.
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With a decision of SEWRC has been authorized a transformation 
of „Bulgargas“ EAD through spinning-off into „Bulgargas“ EAD and 
„Bulgartransgas“ EAD as autonomous business entities. Thus the operations 
related to natural gas transmission are unbundled in legal, functional and 
accounting terms, from the operations related to public provision of natural 
gas. Furthermore, the transformation is in line with the key objectives of the 
Directive 2003/55/ЕС, in particular, the accomplishment of a fully operational 
internal market with non-discriminatory access to the gas transmission 
networks and fair setting of the natural gas prices.

3.2. Competition Issues

3.2.1. Description of the wholesale market

The total natural gas demand in the country for 2007 is 3408 million cubic 
meters. The market share of „Bulgargas“ EAD (Public Provider) is 98.74 % 
and of the natural gas trader „Dexia“ OOD is 1.26 %.

The natural gas quantity available in the gas transmission network for the 
reference period is 3446 million cubic meters, of which 3113 million cubic 
meters are imported and 333 million cubic meters are extracted locally.

In terms of sectors, the market structure for the country in 2007 is as 
follows:

Energy sector – 996 million cubic meters, or 29.2 %;• 
Chemical industry – 1113 million cubic meters, or 32.6 %;• 
Other industries – 937 million cubic meters, or 27.5 %;• 
Distribution companies – 362 million cubic meters, or 10.6 % of the • 

total demand.
The natural gas demand fi gures for 2007 show downward tendencies for 

the demand by the chemical industry and by the district heating companies – 
the key consumers in the Republic of Bulgaria.

3.2.2. Description of the retail market

In conformity with the existing legislation and in line with the best practice 
in the fi eld of regulation of the licensed companies have been defi ned basic 
principles and approaches for carrying out economic regulation. They are of 
critical importance and provide the most general guidelines for development 
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of the companies.
The key guidelines for economic regulation take into account the actual 

state of the companies in the gas sector, the need of creating conditions for 
building gas distribution networks for the purpose of developing the gasifi cation 
in the country and expanding the natural gas market.

The shares of the individual consumer groups serviced by the gas 
distribution companies are as follows:

– Industrial consumers – 73.5 %, or 1235 consumers;
– Public-administrative and commercial consumers – 16.4 %, or 2758 

consumers;
– Residential consumers – 10.3 %, or 35 027 consumers.

Recently there has been a growing tendency in the natural gas demand 
by the gas distribution companies which results in certain stabilization of the 
market. This is a consequence of the existing regulatory framework applied 
by the SEWRC. This defi nitely increases the investors’ interest in natural gas 
market development.

The checks of the licensed companies conducted in 2007 are in line with 
the legal and sub-legislative acts and the Statutes of the SEWRC and its 
administration.

During the conducted planned checks has been made the conclusion that 
the companies are putting many efforts for improving the quality of services 
offered, as well as for faster resolution of customer complaints.

The SEWRC requires annual information about complaints fi led to the gas 
distribution companies.

The number of complaints per 1000 consumers received at the gas supply 
companies is insignifi cant – 0.048. The complaints in the sector basically concern 
delayed connections to the gas distribution networks of residential consumers. 
Another group of complaints concerns the meters of certain clients.

4. SECURITY OF SUPPLY

4.1. Electricity

For 2007 the total demand by fi nal consumers in the country, including 
technological transmission and distribution losses, is 34 019 ТWh. Compared to 
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previous periods, there is a tendency of increase in the demand by approx. 5 %.
The total installed capacity in the country for the reference period is 

11 215 MW.
The peak load in December 2007 is 6888 MW.
The available capacity in the country for the reference period is 8737 MW.
The maximum net generation capacity is 8069 MW.
Pursuant to the Energy Act, the Minister of Economy and Energy identifi es 

the need of construction of new generating capacities and approves an inventory 
on the basis of the overall forecast energy balances; the mandatory parameters 
concerning the level of reliability of electricity supply and the plan prepared by 
the Electricity System Operator for development of new generating capacities 
at minimum costs to the public. The overall forecast energy balances are short-
term, medium-term and long-term. The said balances are prepared on the basis of 
forecasts, studies and plans of enterprises engaged in the activities comprehended 
in extraction, processing, conversion, transmission and distribution of energy 
resources and energy; information from the overall indicative energy balances; 
and information provided by the National Institute of Statistics.

The Minister of Economy and Energy carries out monitoring over the 
security of supply and publishes the measures planned and taken, the results 
of the monitoring and the energy policy guidelines on the Internet site of the 
Ministry of Economy and Energy.

By virtue of the stipulations in the law, the ESO concludes transactions 
for ancillary services and cold reserve for the purpose of ensuring the secure 
operation of the electric power system. The cold reserve is procured through 
availability purchase transactions in quantities determined on the basis of the 
level of reliability of electricity supply as defi ned in an order of the Minister 
of Economy and Energy.

For 2007 the cold reserve is 1257 MW.
For 2007 the shares of various types of generation, incl. co-generations 

and RES, are shown in the table below:

2007
Installed 
capacity,

MW

Available 
capacity, 

MW

Additional 
delivery,

MW

Max. 
capacity, 

MW

Share,
%

Net annual 
output, 
MWh

NPP 2000 2070 180 1890 23.4 13 692 644
Condensation 
Cycle Plants 4410 3870 230 3640 45.0 16 884 800
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Total 
Condensation 
Cycle Plants

6410 5940 410 5530 68.5 30 577 444

Cogeneration 
(solid fuel) 944 530 101 429 5.30

Cogeneration 
(gas) 582 324 87 237 3.00

Cogeneration 
(liquid fuel) 269 143 20 123 1.50

Total 
Cogeneration 1795 997 208 789 9.80 5 275 800

RES + Hydro 3010 1800 50 1750 21.7 2 799 500

The Republic of Bulgaria’s interconnections with the neighbouring 
countries – Greece, Romania, Macedonia, Turkey and Serbia – provide the 
conditions necessary for operation of an electricity market based on bilateral 
contracts, including mutual aid upon emergency. The forthcoming completion 
of the construction of the additional 400-kW interconnection with Macedonia 
will ensure the exchange capacity between the two countries needed for 
expanding the market opportunities. The current electricity generation which 
was strongly limited after stopping Blocks 3 and 4 of the NPP „Kozloduy“ 
reduces the export opportunities of the Bulgarian electricity system and affects 
negatively the security of supplies in the region. This situation will remain 
over the coming 4–6 years until commissioning of the new capacities „AES 
Maritsa East 1“ – 600 MW, and Block 1 of the NPP „Belene“ – 1000 MW.

There are plans for construction of new substations and power lines 
at high and medium voltage to meet the forthcoming needs resulting from 
intensive construction in certain regions of the country and building of new 
RES plants.

SEWRC has adopted a „Methodology for Reporting the Fulfi lment of 
Target Indicators for Quality of Electricity and Quality of Service by the 
Distribution Companies and the Suppliers of Last Resort“. This methodology 
settles the reporting requirements in respect of fulfi lment of target indicators 
for quality of electricity and quality of service, and the manner of adjusting the 
revenue requirements of the energy companies for each price period within 
the regulatory period depending on the attained performance level.

The quality of electricity and quality of service indicators comprise a 
System Average Interruption Duration Index (SAIDI), a System Annual 
Interruption Frequency Index (SAIFI), and quality of service criteria.



Бюлетин 1/2008 89

The reporting for the quality of electricity and services offered by the 
energy companies is used by SEWRC to adjust the revenue requirements, incl. 
upon benchmarking studies of the practices in other EU Member States.

4.2. Natural gas

The security of supply issue is addressed by the Energy Act. The law 
stipulates that the Minister of Economy and Energy carries out monitoring of 
the security of supply and publishes the measures planned and taken, along 
with the results of the monitoring in the bulletin on the status and development 
of the energy sector issued annually, as well as on the Internet site of the 
Ministry of Economy and Energy.

The law has defi ned explicitly the term „monitoring of security of 
supply“ in line with the defi nition in Directive 2003/55/EC. Pursuant to the 
Supplementary Provisions, „Monitoring of security of supply“ is the balance 
between supply and demand of electricity and natural gas on the national 
market, the level of expected future demand and envisaged additional capacity 
being planned or under construction, and the quality and level of maintenance 
of the networks, as well as measures to cover peak demand and to deal with 
shortfalls of one or more providers, suppliers or traders.

The law stipulates that the centralized operational management, 
coordination and control of the mode of operation of the natural gas 
transmission network are performed by the transmission network operator, 
and the operational management of each distribution network is performed 
by a distribution network operator. The orders of the natural gas transmission 
network operator are mandatory for the natural gas distribution network 
operators, the customers, the natural gas extraction companies and the natural 
gas storage operators connected to the transmission network, and for the 
other companies (in the vertically integrated undertaking, in cases where the 
combined operator is part of a vertically integrated undertaking).

The natural gas transmission network operator is a specialized unit 
within the structure of the transmission company. The natural gas distribution 
network operators are specialized units within the structure of the distribution 
companies.

The requirement set forth by the directive with regard to the operators’ 
independence is observed within the national context, as the natural gas 
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transmission operator „Bulgartransgas“ EAD is an independent legal entity 
within the vertically integrated undertaking „Bulgargas Holding“ EAD. As far 
as the natural gas distribution level is concerned, Bulgaria has taken advantage of 
the existing legal opportunity provided by Directive 2003/55/EC for derogation 
from the requirement for legal unbundling in respect of undertakings with less 
than 100 000 consumers.

Strategic gas projects aimed at guaranteeing the security and continuity 
of the natural gas supplies for Bulgaria, the SEE region and EU are included 
in the list of projects which will be in the focus of attention of the Bulgarian 
side:

At national level:
– Expansion of the gas transmission network within the territory of the 

country, expansion of the existing gas storage and building of new gas storage 
facilities;

– Accelerated development of the gas distribution networks and gasifi cation 
of households in the country.

At bilateral and multilateral level:
– Implementation of the gas project announced as top priority for the EU – 

the gas pipeline NABUCCO for natural gas transmission from Caspian region, 
Near East and North Africa to the SEE region and EU.

– Implementation of a strategic project for construction of a South Stream 
gas pipeline – from Russia through the Black Sea to the Bulgarian coats. 
Considered are two options for a pipeline from Bulgaria – „south“ and „north“, 
respectively to Italy and Austria;

– Construction of a gas interconnection line connecting Bulgaria to the 
Turkey-Greece pipeline;

– Project for construction of a regional (for SEE) re-gasifi cation terminal 
for LPG either at the Black Sea coast, or on the Greek coast of Aegean Sea, 
depending on the outcomes of the pre-feasibility study.;

– Constructing a gas pipeline from Bulgaria to Serbia (Dupnitsa–
Dimitrovgrad–Nish or Sofi a–Dimitrovgrad–Nish) for natural gas deliveries to 
Serbia, as well as to other Western Balkan countries;

– Project for the so-called Trans-Atlantic gas pipeline from Bulgaria 
through Macedonia and Albania along the Adriatic Sea bed to Italy. This 
project is part of the development of the energy infrastructure of European 
Corridor No. 8;

– Project for construction of an interconnection between the Romanian 
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and Bulgarian gas transmission systems aiming to ensure security and 
diversifi cation of deliveries.

SEWRC has adopted natural gas supply quality indicators, which defi ne 
the key requirements and rules for ensuring security of deliveries:

– Natural Gas Quality Indicators and Standards (target levels);
– Continuity of the Natural Gas Supply;
– Commercial Services Quality.
The licensee is obligated to continuously report and analyze all natural gas 

supply interruptions (planned an unplanned).
Every year the licensee prepares and submits to SEWRC an annual 

report including detailed information about all supply interruptions of the 
consumers.

Planned interruptions with duration longer than the period announced by 
the licensee as minimum needed duration of intervention and/or longer than the 
announced duration are regarded as unforeseen interruptions.

The licensee may interrupt the natural gas supply in line with the 
requirements of the Ordinance concerning the restricting mode, temporary 
interruption or limitation of output or supply of natural gas provided for in 
the Energy Act in the following cases:

Introducing a restrictive mode for a period longer than 48 hours;• 
Temporary interruption or limitation because of planned outages, • 

commissioning of new facilities, routine switchovers or connections, post-
emergency repairs.

– Indicators for continuity of supply of the consumers:
System Annual Interruption Frequency Index

SAIFI = Total number of interruptions / Total number 
of connected consumers

System Average Interruption Duration Index
SAIDI = Total duration of interruptions / Total number

 of connected consumers

Customer Annual Interruption Frequency Index
CAIFI = Total number of interruptions / Total number

 of consumers with interrupted supply
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Customer Average Interruption Duration Index
CAIDI = Total duration of interruptions / Total number 

of interruptions
or

CAIDI1 – Total duration of interruptions / Total number 
of consumers with interrupted supply

The second indicator represents the average time for restoration of supply 
of a given consumer with interrupted supply for a given period of time.

Another important instrument related directly to the security of supplies 
is the quality of commercial services and the handling of consumers’ 
complaints.

Performance indicators relative to commercial services quality

Performance
indicator

Measurement
for the indicator

Initial 
value

Target 
value

Written response to 
written complaints 

and inquiries fi led by 
consumers

аverage number of days for 
responding to complaints and 
inquiries fi led by consumers

30 days 10 days

Duration of supply 
interruptions

аverage time (per annum), 
during which each individual 
consumer has been switched 
off because of breakdown in 
the gas distribution network

minutes/ 
consumer < 1

New connection 
applications

аverage time for responding 
to applications fi led within 

one year
20 days 10 days

New connections аverage time for connection 60 days 30

Checking bills relative to 
customer complaints

аverage number of days for 
taking actions and fi nding a 
solution satisfactory for the 

consumer

days/
consumer 7

Correcting meter reading 
errors

аverage number of days for 
taking actions and fi nding a 
solution satisfactory for the 

consumer

days 7
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Checking of commercial 
metering devices upon 

customer request

аverage number of days for 
taking actions and fi nding a 
solution satisfactory for the 

consumer

days 15

Pressure level аverage time beyond the 
standard pressure range

time beyond 
the standard 

pressure range
-

Natural gas moisture 
content

аverage time over the preset 
moisture content level

time over 
the preset 
moisture 

content level

0

Natural gas odourisation аverage time of deviation in 
the preset odourisation level

time below 
the preset 

odourisation 
level

check 
every 

14 days

5. PUBLIC SERVICE ISSUES

5.1. Electricity

Pursuant to the Energy Act, the energy companies are obligated to 
perform the operation thereof in the interest of the public and of the individual 
customers, ensuring the security of supply, uninterrupted supply and quality 
of electricity, effi cient use of fuels and energy, protection of the environment, 
the life, health and property of citizens.

The Minister of Economy and Energy may impose additional public 
service obligations on energy companies, where such obligations are related 
to: continuity of supply of electricity and natural gas, and environmental 
protection – in coordination with the Minister of Environment and Waters.

It is envisaged that any supplementary costs incurred by the energy 
companies in relation to public service obligations will be allowed as expenses 
resulting from imposed obligations, including those related to the security of 
supply, environment protection and energy effi ciency. SEWRC approves the 
following costs of the licensed energy companies related to public service 
obligations:

resulting from an obligation to purchase electricity from producers • 
which have won a tendering procedure for construction of a new electricity 



ДКЕВР94

generating capacity;
resulting from an obligation to generate electricity using local primary • 

energy sources;
resulting from an obligation to purchase electricity at preferential • 

prices from co-generation and RES plants;
other additional obligations imposed by an order of the Minister of • 

Economy and Energy.

One of the key powers of the Commission for regulation of activities 
related to electricity supply and distribution for the regulated market is to 
approve General Conditions of the Contracts of the Suppliers of Last Resort 
and of the electricity distribution companies. The Suppliers of Last Resort sell 
electricity at regulated prices to household customers and small businesses 
with fewer than 50 employees and an annual turnover not exceeding BGN 19.5 
million (EUR 10 million). The general conditions must contain: information 
to be provided by the supplier; term of validity of the contract; conditions 
for disconnection or interruption of supply; liability of the energy company 
upon failure to fulfi l the general conditions. According to the Energy Act, 
the electricity supplier of last resort has an obligation to publish the general 
conditions and to carry out a discussion procedure.

Customers who disagree with the said conditions have the right to submit 
a statement to the relevant electricity Supplier of Last Resort, proposing 
thereby special conditions. Any special conditions departing from the general 
conditions as published, which are accepted by the electricity Supplier of Last 
Resort, are entered in supplemental written agreements.

5.2. Natural gas

Companies operating in the natural gas sector are obligated to perform the 
operation thereof in the interest of the public and of the individual customers, 
ensuring the security of supply, an uninterrupted supply and quality of natural 
gas, effi cient use of fuels and energy, protection of the environment, the life, 
health and property of citizens.

The Energy Act envisages that the Supplier of Last Resort sells natural 
gas under publicly known general conditions, which must contain:

conditions for the quality of supply;• 
information to be provided by the supplier;• 
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term of validity of the contract;• 
liability of the energy company upon failure to fulfi l the general • 

conditions.
The customers of the Supplier of Last Resort conclude a contract with the 

distribution company for the transmission through distribution networks of the 
natural gas consumed thereby under publicly known general conditions. The 
general conditions must contain:

– conditions for quality of supply;
– conditions for termination or interruption of supply;
– liability of the energy company in the event of unwarranted interruption 

or poor quality of supply.
The general conditions of the contracts are published, as a must, in at 

least one national and one local daily newspaper.
Pursuant to the Energy Act, the Commission considers complaints by 

customers against licensees or by licensees against other licensees, related 
to performance of the licensed activity. The procedure for submission 
of complaints, the consideration thereof and the procedure for amicable 
settlement of disputes are provided for in the Ordinance for licensing the 
activities in the energy sector. The complaints are considered in accordance 
with the existing Internal rules for customer service in relation to complaints 
and alerts fi led with the Commission and for amicable settlement of disputes 
concerning:

– the right of the consumer to be connected in order to be supplied with 
natural gas;

– the right of the licensee to disconnect the supplier and terminate the 
supply of natural gas to the customer;

– the conditions of supply and quality standards offered by the licensee 
to the consumers.

A positive solution ensuring improved quality and effi ciency upon 
resolution of disputes is the introduction of a non-judiciary institution for 
amicable settlement of disputes aiming to avoid the expensive judiciary 
proceedings and reduce the timelines for resolving the issues that occur.

The powers and obligations of the State Energy and Water Regulatory 
Commission will be strengthened and extended to ensure the effi ciency of 
the measure for protection of consumers and their confi dence in a properly 
functioning market.
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