
МОТИВИ  

 

Към правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, 

обн.ДВ66/26.07.2013 г. 

Причини, които налагат изменението на Правилата за търговия с електрическата енергия 

(ПТЕЕ): 

Правилата за търговия с електрическа енергия са приети от ДКЕВР с протоколно решение № 110 

от 18.07.2013 год. и обнародвани в ДВ, бр.66 от 26.07.2013 г., с които се  определят правилата за 

снабдяване от крайни снабдители и доставчици от последна инстанция, правила за обмен на данни, 

начинът на администриране на сделките, известяването на почасови графици, организиране и 

работа на борсовия пазар, пазара на балансираща енергия и пазара за предоставяне на преносна 

способност, механизмите за определяне на цените за небаланс, както и регистрирането на 

отделните видове балансиращи групи и дейността на координаторите на балансиращи групи. 

Съгласно разпоредбите чл.91, ал.4 от ЗЕ, при отчитане на постигнатите резултати от работата на 

електроенергийната система,  пазара на електрическа енергия и процедурите, регламентирани в 

правилата за търговия с електрическа енергия, по предложение на енергийните предприятия 

Комисията изменя или отменя и приема нови правила за търговия с електрическа енергия.   

Във връзка с прилагане на изискванията, регламентирани в ПТЕЕ, по отношение на работата на 

балансиращия пазар в ДКЕВР са постъпили предложения от енергийни предприятия за изменения 

и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия. След анализ на постъпилите 

предложения, ДКЕВР изготви правила за изменение и допълнение на ПТЕЕ.   

Цел на изменението на ПТЕЕ: 

Измененията имат за цел да осигурят съответствие на ПТЕЕ с разпоредбите на Закона за 

енергетика по отношение на правата за организиране на борсов пазар на територията на Р 

България,  да се отстранят противоречиви текстове, както и да се осигурят всички необходими 

условия за гарантиране на работа на балансиращ пазар, в неговата цялост. За периода от 

обнародването на ПТЕЕ в Държавен вестник до сега в Комисията постъпиха редица предложения 

за изменение на ПТЕЕ с оглед открити неточности и несъответствия с нормативната уредба и 

трудности при прилагането им. Стартирането на работещ балансиращ пазар, обхващащ всички 

търговски участници по веригата производство, пренос, разпределение и крайни клиенти е основна 

предпоставка за справедливото разпределение на разходите за балансиране на ЕЕС на Р. България.  

 

Основни промени, предлагани в проекта: 

- Замяната на понятието „независим преносен оператор“ с „оператор на борсов пазар“ в 

раздела за борсова търговия; 

- Създаване на възможност за обединение на някои от балансиращите групи с координатори 

обществения доставчик и крайните снабдители; 



- Премахване на възможността в комбинираните балансиращи групи да участват 

потребители; 

- Отстраняване на съществуващи противоречия и неточности. 

 

Очаквани резултати: 

С предложените изменения в ПТЕЕ се очаква синхронизирането им с нормативната уредба и 

подобряване на работата на електроенергийния пазар. Неработещият балансиращ пазар се отразява 

пряко върху интересите на обществото и в частност клиентите на електрическа енергия, поради 

неправилното разпределение на финансовата тежест от балансирането на електроенергийната 

система и поемането на този разход от обществения доставчик и клиентите на свободния пазар. 

Предложените промени в ПТЕЕ целят плавно и нормално стартиране па пазара на балансираща 

енергия и борсова търговия. 

 


