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ДО:

Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

КОПИЕ ДО:

Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Уважаеми г-н Семерджиев,

Искам да насоча Вашето внимание към текстовете на чл. 30 от

правилата за търговия с електрическа енергия, публикувани в брой 64 на

държавен вестник от 17.08.2010 год. Икономическите оператори, представени в

БФИЕК са силно обезпокоени от разпоредбите на чл. 30. Предвиденият

механизъм задължава индустриалните потребители да заплащат за нещо,

което не са получили. Общ принцип в стопанските отношения е, че се заплаща

за доставена стока/услуга или извършена работа. Въвеждането на

задължителното, междинно звено на разпределителното предприятие при

потребители с измерване на средно напрежение в подстанциите не е

съобразено с характеристиките на преносната мрежа в България.

Многобройни са случаите, когато липсва изградена мрежа на 110 kV, 220

kV и 440 kV. Този факт не изключва прякото присъединяване на потребители

директно към преносната мрежа, когато преносната мрежа на „НЕК” ЕАД са

електропроводи 110 kV и подстанции 110/20 kV, т.е. преносната мрежа
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завършва с тези съоръжения. Бих искал да напомня за решение на Върховният

административен съд, в административно дело № 2300/2006 и потвърдено от

петчленен състав с дело № 3286/2007. Там съдът постанови, че когато

икономически оператор е присъединен пряко към преносната мрежа,

независимо от напрежение, със собствените си съоръжения, не дължи цена за

достъп на разпределителното предприятие. С други думи собствеността е

определяща и има приоритет пред законова и подзаконова нормативна уредба.

Трябва да има стока или услуга, за да се иска плащане. Това е доказателство

за прякото противоречие на приетата разпоредба със съдебната практика.

Членовете на БФИЕК са на мнение, че текстовете на чл. 30 от правилата

за търговия с електрическа енергия не са съобразени нито с икономическа

логика, нито допринасят за взаимоотношенията между потребители,

разпределителни предприятия, системния оператор и НЕК ЕАД.

БФИЕК предлага да отпадне разпоредбата на чл. 30 при следваща

редакция на правилата за търговия на електрическа енергия.

13.10.2010 год. С уважение:

София Константин Стаменов

Приложения:

1. РЕШЕНИЕ НА ВАС №10574 по адм. дело № 2300/2006, гр. София,

10/30/2006

2. РЕШЕНИЕ на ВАС № 3286 по адм. Дело № 38, гр. София, 03/29/2007
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