
Предложения на БФИЕК за промени на ЗЕ
Мотиви

1. Въвеждане на „затворени разпределителни системи” в ЗЕ.

Предложените промени в ЗЕ касаят индустриалните площадки в България. Тези площадки са с едно захранване на ток,

природен газ, вода, телефонни кабели и т.н. Това са бившите големи предприятия в България, които вече са частни. На

тяхната територия понастоящем функционират други по-малки частни фирми/цехове. Тъй като инфраструктурата е

била изградена в миналото тези по-малки частни фирми са захранени от големия оператор на съответната територия.

Големият оператор обикновено е собственик на далекопроводите/газопроводите, подстанциите/ГРП и вътрешната

мрежа. Изграждането на нова инфраструктура за самостоятелно захранване на тези малки фирми обикновено e

икономически и технически необосновано. По отношение на затворените разпределителни системи (ЗРС), БФИЕК

предлага съответни изменения на ЗЕ и въвеждане на нови разпоредби. С предложените текстове не се цели

ограничаване на клиентите на ЗРС да изберат друг доставчик. Нашето предложение е ЗРС да са на регистрационен

режим в ДКЕВР, като това е съобразено с текстовете на чл. 28 от директива 72/2009 и чл. 28 от директива 73/2009 на

ЕП. За ЗРС предлагаме при възникване на спорове между клиент в ЗРС и собственик да се ползват действащите

методологии, изработени от ДКЕВР за определяне на всички компоненти на цената на енергията – достъп, пренос,

загуби, разпределение и т.н.

Текстовете са формулирани в съответствие с директиви 72/2009 и 73/2009 на ЕО и по-специално чл. 28 от двете

директиви. Смятам, че е удачно да се регламентират, защото вече има възникнали спорове и продължават да

възникват. Материалният интерес при такива спорове достига стотици милиони левове.

2. Дефиниране на работещ критерий за малки и средни предприятия.

По отношение на чл. 30, ал. 1, т. 6а предлагаме да се дефинира граница за малки и средни предприятия, която да е

работеща. В момента при сегашния текст никой не знае кои са тези предприятия с персонал до 50 човека и оборот до

19,5 млн. лева. Затова всички стопански потребители, клиенти на ЕРП минават по този член и се водят защитени



потребители.

3. Допълнение на текстовете на параграф 4

Обезпокоителен е фактът, че газоразпределителните дружества претендират за изкупуване на съоръжения, които са

изградени далеч преди въвеждането на лицензиите за изграждане на газоразпределителните мрежи в България.

Претенцията е към съоръжения, които са елементи от газопреносната мрежа. Материалният интерес също достига

милиони левове. По-важното обаче е, че може да се стигне до затваряне на цели предприятия, ако на входа им застане

разпределително дружество с измервателен прибор и поиска примерно 5% по-висока цена, без да е направило и един

лев инвестиция.



Бележки Нови текстове

Към чл. 21 Нова ал. 6а „Класифицира затворените електроразпределителни системи по чл. 90 а и затворените

газоразпределителни системи по чл. 169 а.

Нова т. 9а - приема правила за достъп и разпределение на електрическа енергия и природен газ в

затворените електроразпределителни и газоразпределителни системи и контролира спазването им.

Към Чл.25 (1) Чл.25 (1) Комисията води публични регистри за:

нова т.6 - „класифицираните затворени електроразпределителни системи по чл. 90 а и затворени

газоразпределителни системи по чл. 169 а”

чл.30, ал.1, т.

6а. по които

крайните

снабдители

продават

електрическа

енергия и

природен газ

на битови

потребители и

предприятия с

по-малко от 50

души нает

персонал и с

годишен

оборот до 19,5

млн. лв.;

чл. 30,ал. 1,т. 6а. по които крайните снабдители продават електрическа енергия и природен газ на

битови потребители, както и на обекти на стопански потребители с годишно потребление под 1 GWh.



Към Чл.39 Нов текст в глава ІV, чл. 39, ал. 4, т. 5 (нова) – „разпределение на електроенергия и природен газ в

затворена разпределителна система.”

Допълнение

на чл. 88, ал. 1

В края на изречението на ал. 1 се добавя: „и от собственици на затворени електроразпределителни

системи по чл. 90а на територията на съответната обособена индустриална, технологична и търговска

зона.”

Нов чл. 90 а Чл.90 а

(1) Присъединени към преносното предприятие потребители могат да снабдяват с електрическа

енергия предприятия и/или техни обекти на територията на обособена индустриална, технологична

или търговска зона. Разпределението на електрическа енергия в такава затворена

електроразпределителна система се извършва посредством собствени на потребителя електрически

уредби и/или електропроводи.
(2) Условията и редът за достъп и разпределение на електрическа енергия в съответна затворена

електроразпределителна система, се определят в правилата по чл. 21, т. 9а.

(3) Собственикът на затворена електроразпределителна система е длъжен да осигури енергията,

която използва за покриване на енергийни загуби и резервна мощност като преразпределя разходите

си между ползвателите на електрическа енергия в тази система.

(4) Собственикът на затворена електроразпределителна система може да откаже достъп в рамките

на системата, в случай че предоставянето на достъп би довело до нарушаване сигурността на

мрежите му или влошаване условията за снабдяване на други ползватели на системата, както и

когато преносните възможности на системата са недостатъчни.

(5) Собственикът на затворена електроразпределителна система осъществява оперативното

управление и осигурява безопасно и ефективно функциониране на системата.

(6) Собственикът на затворена електроразпределителна система е отговорен за осъществяването на



дейности по поддръжка, експлоатация, пренос и трансформация на електроенергия в рамките на

системата, за което получава съответно заплащане от ползвателите на услугата. Цената на услугата

се определя по методика, одобрена от комисията.

(7) По изключение, собственикът на затворена електроразпределителна система може да снабдява с

електрическа енергия битови потребители в рамките на системата, когато присъединяването им е

технически и икономически целесъобразно и в интерес на потребителите.

Допълнение

на чл. 169

В края на изречението на разпоредбата се добавя: „и от собственици на затворени

газоразпределителни системи по чл. 169а на територията на съответната обособена индустриална,

технологична и търговска зона.”

Нов чл. 169а Чл. 169а

(1) Присъединени към преносното предприятие потребители могат да снабдяват с природен газ

предприятия и/или техни обекти на територията на обособена индустриална, технологична или

търговска зона. Разпределението на природен газ в такава затворена газоразпределителна система

се извършва посредством собствени на потребителя газопроводи и съоръжения.

(2) Условията и редът за достъп и разпределение на природен газ в съответна затворена

газоразпределителна система, се определят в правилата по чл. 21, т. 9а.

(3) Собственикът на затворена газоразпределителна система може да откаже достъп в рамките на

системата, в случай че предоставянето на достъп би довело до нарушаване сигурността на мрежите

му или влошаване условията за снабдяване на други ползватели на системата, както и когато

преносните възможности на системата са недостатъчни.

(4) Собственикът на затворена газоразпределителна система осъществява оперативното управление

и осигурява безопасно и ефективно функциониране на системата.

(5) Собственикът на затворена газоразпределителна система е отговорен за дейностите по

поддръжка, експлоатация и разпределение на природен газ в рамките на системата, за което



получава съответно заплащане от ползвателите на услугата. Цената на услугата се определя по

методика, одобрена от комисията.

(6) По изключение, собственикът на затворена газоразпределителна система може да снабдява с

природен газ битови потребители в рамките на системата, когато присъединяването им е технически и

икономически целесъобразно и в интерес на потребителите.

Към §4 ПЗР Създават се нови ал. 12 и ал.13 със следното съдържание:

(12) Присъединителните газопроводи към газопреносната мрежа, които към момента на влизане в
сила на този закон са собственост на небитови потребители и обслужват предимно техни небитови
нужди от природен газ, не подлежат на изкупуване от лицензираните енергийни предприятия.

(13) Директни електропроводи от производител към един единствен потребител не подлежат на
изкупуване.


