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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№ Р - 204 
от 16.12.2013 г. 

 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

на закрито заседание, проведено на 16.12.2013 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-
622/14.12.2013г., във връзка с административно производство, образувано по писмо на „Мост 
Енерджи” АД с вх. № Е-13-179-3/05.12.2013 г относно прилагане на разпоредбата на чл. 31 от 
Правилата за търговия с електрическа енергия, издадени от Държавна комисия за енергийно и 
водно регулиране, установи следното: 

 
“Мост Енерджи” АД е лицензирано дружество, осъществяващо дейността „търговия с 

електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група” по силата на издадената 
му от ДКЕВР лицензия № Л-355-15/20.04.2011 г. В това си качество и на основание чл. 100, ал.1 от 
Закона за енергетиката, във връзка с чл. 11, т. 10 от Правилата за търговия с електрическа енергия 
/ПТЕЕ, правилата/ дружеството е сключило договори за продажба на електрическа енергия и 
комбинирани услуги със свои клиенти, имащи качеството на търговски участници - крайни клиенти, 
съгласно ПТЕЕ. 

Предметът на сключваните на основание чл. 11, т.10 от ПТЕЕ договори между „Мост 
Енерджи” АД от една страна и крайния клиент от друга е ясно описан в текстовете на чл. 20, ал.1 от 
ПТЕЕ, а именно: „предмет на договорите по чл. 11, т. 10 са продажбата на електрическа енергия, 
предоставяне на услугата "отговорност за балансиране" и плащането на някои или всички от 
следните услуги: "достъп до мрежата", "пренос на електрическа енергия". В договорите се 
уреждат отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за 
съответния ценови период.” Именно, със сключваните на това основание и с посочения в този текст 
предмет на договорите, дружеството е регламентирало със своите контрагенти реда и начина за 
събиране на дължимите плащания за използваните от тях мрежови услуги. 

От друга страна, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ПТЕЕ клиенти, регистрирани на 
пазара по свободно договорени цени, които сключат договор за комбинирани услуги по чл. 11. т. 10 
ПТЕЕ, заплащат дължимите суми за мрежови услуги на съответния търговец или доставчик от 
последна инстанция, независимо дали са получили плащане от клиента. 

Правилата са категорични и същевременно еднозначни по отношение задълженията на всяка 
от страните относно начисляването, фактурирането, събирането и заплащането на мрежовите услуги 
от участниците на либерализирания пазар на електрическа енергия. 

Въпреки това и във връзка с предоставената им възможност за преустановяване на достъпа до 
мрежата, ако не получат плащане на мрежовите услуги от крайния клиент, 
електроразпределителните предприятия (ЕРП), действащи на територията на Р. България, без 
изключение, продължават в разрез с разпоредбите на ПТЕЕ да издават фактури за мрежови услуги 
на крайни клиенти, избрали „Мост Енерджи” АД за свой доставчик и сключили с него договор по чл. 
11, т. 10. Умишленото неспазване на правилата от страна на разпределителните предприятия води до 
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множество оплаквания от клиенти на дружеството за неизпълнение на сключените договори, 
включително и до прекратяването на договори на основание неизпълнение на поетото от търговеца 
задължение за издаване на единна фактура. 

 
В резултат на гореизложеното може да се направи извода, че съществува неизпълнение на 

разпоредби на ПТЕЕ от страна на операторите на електроразпределителни мрежи.  
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 147, 
ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката  

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
В срок до пет работни дни от влизане в сила на това решение мрежовите оператори да 

подпишат необходимите договори по чл. 23 от ПТЕЕ с доставчиците от последна инстанция 
и/или търговци, сключили договори с краен клиент, ползвател на тяхната мрежа, съгласно чл. 
11, т. 10 от ПТЕЕ.  

Поради зачестили сигнали за неспазване на разпоредбите на ПТЕЕ и постъпване на 
други аналогични жалби от търговски участници на пазара на електрическа енергия, 
незабавно да бъдат извършени проверки по прилагането на ПТЕЕ от електоразпределителните 
дружествата. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
 

     БОЯН БОЕВ 
 
 
     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: /п/ 
 

      Емилия Савева 
 
 
 


