
ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİNİ

TƏNZİMLƏMƏ AGENTLİYİ

2018-2019



Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi
© AERA, 2020

Bakı, Azərbaycan

Bütün HÜQUQLAR QORUNUR.

2018-2019

“AZƏRBAYCANIN ENERJİ 
TƏNZİMLƏYİCİSİ.
ÜMUMİ BAXIŞ”



MÜNDƏRİCAT

1. ÜMUMİ HİSSƏ

2. DÖVLƏT TƏNZİMLƏMƏSİ: ELEKTRİK ENERJİSİ BAZARI

3. DÖVLƏT TƏNZİMLƏMƏSİ: TƏBİİ QAZ BAZARI

4. DÖVLƏT NƏZARƏTİ

1.2. “Azərbaycanın enerji məsələlərinin tənzimləyicisi.

Ümumi baxış”ın məqsədi

1.3. Haqqımızda

1.4. Təşkilati struktur və idarəetmə

1.7. Maliyyə müstəqilliyimiz

1.9. Missiyamız

1.8. Hesabatlılığımız

1.16. İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi

1.10. Prinsiplərimiz

1.11 Dəyərlərimiz

1.14. İctimaiyyətlə əlaqələr

1.15. Ərizə və şikayətlər

1.5. Fəaliyyətin hüquqi əsasları

1.6. Fəaliyyət istiqamətləri

1.12. Məqsədimiz

1.17. Mübahisələrin həlli

2.1. Elektrik enerjisinin paylanması və satışı (şəkillər)

2.2. Enerji səmərəliliyi

3.1. 2018-2019-cu illərdə təbii qazın paylanması və istehsalı

3.3. 2018-2019-cu illlərdə yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması

4.1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda

texniki yoxlamalar

3.4. 2018-2019-cu illlərdə təbii qazla təmin olunmuş abonentlərin 

sayı (şəkillər)

3.2. 2018-2019-cu illərdə təbii qazın istehlakı (şəkil)

2.3. “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik 

və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”

2.4. Elektrİk enerjİsİ və təbİİ qazın keyfİyyətİ

1.13. Beynəlxalq əməkdaşlıq

1.1. İdarə Heyətinin sədrindən Ön Söz

4

8

8

8

10

10

11

11

11

11

11

11

12

15

15

15

16

17

18

19

20

23

21

24

25

26

26

27

28

6



32

33

33

34

36

37

37

37

39

31

29

294.3. İnzibati xəta haqqında protokollar

4.4. Texniki Şuralar

5.1. Qanunlar və digər hüquqi aktlar

5.2. Layihələr

5.2.1. Bilik və bacarıqların artırılması layihəsi

6.1. İnkişaf istiqamətləri

6.2. İnnovasiya tədbirləri

6.3. İnvestisiya tədbirlər

5.2.2. “Yeni yaradılmış Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin 

fəaliyyətinə dəstək” layihəsi

5. HÜQUQİ BAZA

6. DAVAMLI İNKİŞAF, GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ

7.  MALİYYƏ GÖSTƏRİCİLƏRİMİZ

4.2. Elektrik qurğularının istismarına buraxılış aktları və sənaye qaz 

qurğularının istismarına icazələr
28



1. ÜMUMİ
HİSSƏ



5



6

1.1   İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİNDƏN 
ÖN SÖZ

     Əziz Oxucu,

     Sizi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə 

Agentliyi adından “Azərbaycanın Enerji 

Məsələlərinin Tənzimləyicisi: Ümumi baxış” 

adlı Agentliyin (AERA) 2 illik fəaliyyətini 

əhatə edən bu yekun hesabatda 

salamlayırıq.

     2018 – 2019-cu illər yeni yaradılmış 

Agentliyimiz üçün vacib illər idi.

     Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə həyata keçirilən hərtərəfli 

inkişafın və islahatların bir hissəsi olaraq, 

22 dekabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 1750 nömrəli 

Fərmanı ilə Enerji Məsələlərini Tənzimləmə 

Agentliyi yaradıldı. Həmin Fərman 

əsasında Energetika Nazirliyi tərəfindən 

AERA-nın ştat cədvəli və xərclər smetası 

təsdiq olundu və 2018-ci ilin aprel ayından 

Agentlik fəaliyyətə başladı.

     Qısa müddət əvvəl yaranmasına 

baxmayaraq Agentlik öz fəaliyyəti üçün 

tələb olunan hüquqi və institusional 

tədbirləri həyata keçirməklə yanaşı, 

əsas fəaliyyət istiqamətləri olaraq 

müəyyənləşdirilmiş elektrik və istilik enerjisi, 

həmçinin, qaz təchizatı sahələrində 

(tənzimlənən sahələr) dövlət tənzimləməsi 

və dövlət nəzarətini optimallaşdırmaqla 

bu sahələrin intensiv inkişafı və 

müasirləşdirilməsi prosesini sürətləndirib və 

qeyd olunan istiqamətdə işlər bu gün də 

uğurla davam etdirilir.

     AERA tənzimləmə sahəsi üzrə istehsal, 

saxlanma, ötürmə (nəql), paylanma, satış 

proseslərində və son istehlakda səmərəliliyin 

və effektivliyin təmin edilməsinə dair 

tədbirlərin görülməsi, təbii inhisarların 

tənzimlənməsi, enerji bazarının və bazar 

mexanizmlərinin inkişafının təşviqi və 

monitorinqi, həmçinin, müvafiq tənzimləmə 

qaydalarının tətbiqi kimi məsələlərdə də 

üzərinə düşən öhdəlikləri layiqincə yerinə 

yetirir.

     Enerji sektorunda tənzimləmənin 

təkmilləşdirilməsi və xidmət səviyyəsinin 

yüksəldilməsi məqsədilə tədbirlərin 

görülməsi üçün beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi olduqca vacib amildir. 

Bu baxımdan, “Strateji Yol Xəritəsi”nin 

“10. Tədbirlər Planı” hissəsinə uyğun 

olaraq, 2018–2019-cu illərdə Agentliyin 

mütəxəssisləri qabaqcıl ölkələrin liberal 

bazar modellərini öyrənmək, həmin 

təcrübəni ölkəmizdə tətbiq etmək üçün 

onlarla beynəlxalq seminar və təlimlərdə 

iştirak edib, bir sıra aparıcı ölkələrin 
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tənzimləyici qurumları ilə təcrübə mübadiləsi 

aparıblar.

     2018-ci ildə Energetika Nazirliyi ilə 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) 

arasında müasir beynəlxalq standartlara və 

aparıcı dövlətlərin təcrübəsinə əsaslanmış 

“Azərbaycan Respublikasında yeni yaradılmış 

Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin 

fəaliyyətinə dəstək” layihəsi başlandı və

2018 – 2019-cu illər ərzində həmin 

Layihənin 1-ci mərhələsi artıq icra edilərək 

yekunlaşdırılıb. Bu Layihə çərçivəsində 

AYİB-in maliyyə dəstəyi ilə cəlb edilmiş 

ekspertlər tərəfindən təqdim edilən təkliflərin 

müzakirəsi, hüquqi aktların layihələrinin 

və digər sənədlərin mütəmadi olaraq 

təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlərin həyata 

keçirilməsi məqsədilə yaradılmış İşçi 

Qrupunun dörd iclası və bir sıra digər 

tədbirlər keçirildi.

     2018-ci ildə Energetika Nazirliyi ilə Asiya 

İnkişaf Bankı (AİB) arasında AİB tərəfindən 

maliyyələşdirilən “Enerji sektorunun

maliyyə-bərpa planının inkişafına texniki 

dəstək” adlı layihəyə start verildi. Layihə üzrə 

məsləhətçi şirkət seçildi.

     2018-2019-cu illər ərzində AERA-nın 

rəhbərliyi altında “Energetika və kommunal 

xidmətlər sahələrində tənzimləyici haqqında” 

Qanun layihəsi, habelə “Elektrik qurğularının 

quraşdırılması Qaydası”, “Elektrik və istilik 

qurğularının texniki istismar Qaydası”, 

“Elektrik və istilik qurğularının istismarında 

təhlükəsizlik texnikası Qaydası”, “Elektrik 

və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı 

sahəsində payız-qış mövsümünə hazırlıq 

işlərinin aparılması Qaydası” və “Yanacaq 

ehtiyatının maliyyələşdirilməsi, yaradılması, 

qorunması, istifadəsi, həcmi və uçotunun 

həyata keçirilməsi Qaydası” adlı 5 (beş) 

layihə hazırlanıb, aidiyyəti təşkilatlarla 

razılaşdırıldıqdan sonra Nazirlər Kabineti 

tərəfindən təsdiq edildi.

     2019-cu ildə Agentlik “Elektrik enerjisi 

istehsalında bərpa olunan enerji 

mənbələrindən istifadə haqqında” və 

“Elektroenergetika haqqında” qanun 

layihələrinin, “İstilik enerjisindən istifadə 

Qaydası”, “Elektrik Şəbəkə Məcəlləsi” kimi 

qanunvericilik aktlarının hazırlanmasına cəlb 

olundu və Agentliyin mütəxəssisləri həmin 

hüquqi aktların hazırlanmasına öz töhfələrini 

verdilər.

     Qeyd edilən bu tədbirləri icrası 

tənzimlənən sahənin inkişafı üçün yeni bir 

zəmin yaratmış oldu.

     Bununla belə, istehlakçı hüquqlarının 

müdafiəsi Agentliyin fəaliyyətində prioritet 

məsələlərdən biri olaraq qalır. Tənzimlənən 

sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələr ilə 

sıx əməkdaşlıq etməklə yanaşı, Agentlik 

onların üzərində dövlət nəzarətinin həyata 

keçirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş tədbirlər görüb, istehlakçılardan daxil 

olan müraciətlərə yüksək diqqət və qayğı ilə 

yanaşıb.

     Agentlik tərəfindən 2018-ci ildə 475 

istehlakçıya sənaye qaz qurğusunun 

istismarına icazə, 241 istehlakçıya elektrik 

qurğusuna istismara buraxılış aktı verilib. 

2019-cu ildə isə 822 istehlakçı sənaye qaz 

qurğusunun istismarına icazə, 295 istehlakçı 

isə elektrik qurğusunun istismara buraxılış aktı 

ilə təmin edilib.

     Ölkəmizdə yeni qurum olmasına 

baxmayaraq, Agentlik qısa müddət ərzində 

dövlət, istehlakçılar və tənzimlənən subyektlər 

arasında maraqlar balansının yaradılması 

üçün ilkin effektiv tədbirlərin tətbiqinə, 

hər bir istehlakçıya yanaşmada müasir 

tənzimləmə prinsiplərinin təmin edilməsinə 

şəffaflıq, ədalətlilik, obyektivlik, hesabatlılıq 

kimi prinsiplərə söykənən peşəkar nüfüz 

formalaşdırmağa nail olub. Hazırda Agentlik 

Bakı şəhərində və ölkənin 11 bölgəsində 

yerləşən filiallarında 225 əməkdaş ilə 

istehlakçılara xidmət göstərir.

     Agentliyin yaradıldığı tarixdən ötən 

müddət ərzindəki səmərəli fəaliyyətini qürur 

hissi ilə vurğulayaraq deyə bilərik ki, Agentlik 

bundan sonra da üzərinə düşən vəzifələrin 

icrasını uğurla davam etdirəcək və bu 

istiqamətdə səylərini gücləndirəcəkdir.

Hörmətlə, 
Samir Axundov

AERA İdarə Heyətinin sədri
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1.2.   “AZƏRBAYCANIN ENERJİ  
MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏNZİMLƏYİCİSİ. 
ÜMUMİ BAXIŞ” IN MƏQSƏDİ

1.3.   HAQQIMIZDA

1.4.   TƏŞKİLATİ STRUKTUR VƏ 
İDARƏETMƏ

     “Azərbaycanın Enerji Məsələlərinin 

Tənzimləyicisi: Ümumi baxış” adlı 2 illik yekun 

hesabatın məqsədi Enerji Məsələlərini 

Tənzimləmə Agentliyinin (AERA və ya Agentlik) 

mövcud fəaliyyətini qiymətləndirərək görülən 

işlər barədə ictimaiyyətə, maraqlı tərəflərə 

məlumat vermək, həmin fəaliyyətlə bağlı 

mühüm məqamları onların diqqətinə 

çatdırmaqdır. Bu dərgi 2018-2019-cu illəri 

əhatə edir və Azərbaycanda energetika və 

kommunal xidmətlər sahələrində müstəqil 

tənzimləmə istiqamətində qəbul olunan 

qanunların və digər hüquqi aktların, habelə 

vacib hadisələrin ümumi icmalını əks etdirir.

    Agentlik Azərbaycan Respublikasında 

elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı 

sahələrində enerji məsələlərini tənzimləyir. 

Agentlik tərəfindən dövlət nəzarəti 

qaydasında nəzarət edilən subyektlər 

aşağıdakılardır:

Elektrik və istilik enerjisinin istehsalçıları, 

ötürücüləri, paylayıcıları və istehlakçıları 

(məişət abonentləri istisna olmaqla); 

qazın istehsalı, emalı, saxlanması, nəqli, 

paylanması, satılması, mayeləşdirilməsi, 

həmçinin qaz qurğularının quraşdırılması, 

boru kəmərlərinin tikintisi, istifadəsi, sınağı 

və sertifikatlaşdırılması fəaliyyətini həyata 

keçirənlər və istehlakçılar.

   AERA Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

tərəfindən publik hüquqi şəxs statusu ilə 

yaradılması ilə yanaşı, qabaqcıl beynəlxalq 

təcrübəyə uyğun olaraq səlahiyyətlərin 

ötürülməsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə 

müstəqil qurum statusuna mərhələli keçid 

üçün Energetika Nazirliyinin tabeliyində, 

onun nəzarət idarələrinin hüquqi varisi kimi 

fəaliyyətə başlayıb. AERA şəffaflıq, obyektivlik 

və qərəzsizlik prinsiplərinə uyğun olaraq 

fəaliyyətini öz səlahiyyətləri çərçivəsində 

həyata keçirir. 

     AERA-nın strukturu Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 22 dekabr

2017-ci il tarixli, 1750 nömrəli Fərmanına 

uyğun olaraq Energetika Nazirliyinin 

müvafiq əmrləri ilə 2018-ci il üçün 

müəyyən edilərək 2019-cu ildə yenilənib. 

AERA 2018-ci ildə ilkin olaraq İdarə 

Heyətindən, Agentliyin Aparatına daxil 

olan departament və şöbələrdən, habelə 

filial statuslu şəhər regional bölmələrindən 

ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərib və sonra 

bu struktur inkişaf etdirilib.
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AGENTLİYİN STRUKTURU
2019
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     Agentliyin İdarə Heyəti üç üzvdən- 

sədr və iki müavindən ibarət tərkibdə 

müəyyənləşdirilib. 

     Agentliyin İdarə Heyətinin sədri və sədr 

müavinləri Energetika naziri tərəfindən 

vəzifəyə təyin olunur.

     İdarə Heyətinin sədri Agentliyin 

fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirərək onu 

dövlət və bələdiyyə orqanları, hüquqi və fiziki 

şəxslər qarşısında təmsil edir.

     Agentliyin digər işçiləri açıq iş 

elanları vasitəsi ilə müraciətlər əsasında 

müsabiqədən keçirildikdən sonra işə qəbul 

edilir. Departament və filial rəhbərləri 

Energetika Nazirliyinin razılığı ilə İdarə 

Heyətinin sədri tərəfindən təyin olunur. 

     İdarə Heyəti formalaşdırıldıqdan 

sonra onun iclasları ayda bir dəfədən az 

olmayaraq keçirilir.

     Agentliyin Departament və şöbələri onun 

inzibati və dəstək xidmətlərinə cavabdeh 

olub. Eyni zamanda Departament 

filialların idarə edilməsini həyata keçirir və 

tənzimlənən sahədə dövlət nəzarətini təmin 

edir.

     Təsis sənədi və onu genişləndirən nəzarət 

qaydası:

•   “Enerji Məsələlərini Tənzimləmə 

Agentliyinin Nizamnaməsi” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 22 

dekabr tarixli 1750 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilib.

•   “Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz 

təchizatı sahəsində nəzarətin həyata 

keçirilməsi Qaydası” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2018-ci il 16 iyul tarixli 204 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilib.

1.5.   FƏALİYYƏTİN HÜQUQİ ƏSASLARI

1.6.   FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

     Agentlik elektrik və istilik enerjisi, habelə 

qaz təchizatı sahələrində aşağıdakı 

istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

•   Vahid dövlət siyasətinin 

formalaşdırılmasında və bu siyasətin həyata 

keçirilməsində iştirak edir;
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     AERA-nın Nizamnaməsinə əsasən AERA 

öz fəaliyyətinə dair illik hesabatı və fəaliyyəti 

ilə bağlı illik maliyyə hesabatlarını Energetika 

Nazirliyinə təqdim edib. 

     Agentliyin missiyası elektrik, istilik enerjisi 

və qaz təchizatı sahələlərində istehlakçıların 

və tənzimlənən subyektlərin maraqlarının 

balanslaşdırılması ilə xidmətlərin dayanıqlı, 

səmərəli və etibarlı təchizatı üçün şəffaf 

və rəqabət əsaslı bazar münasibətlərinin 

qurulması və davamlı inkişafının təmin 

edilməsindən ibarətdir.

     Fəaliyyətimiz zamanı işçilərə, 

vətəndaşlara və tərəfdaşlara qarşı 

münasibətdə, araşdırmalarda, problemlərin 

həllində və qərarların qəbulunda ədalətli, 

şəffaf, ayrı-seçkiliyə yol vermədən və 

qərəzsiz addım atmaq bizim əsas 

dəyərimizdir. Biz atdığımız hər addımın 

məsuliyyətini dərk edir və məsuliyyətimiz 

artdıqca böyüyürük. Dəyərlərimizə uyğun 

fəaliyyət göstərdikcə inkişafımızla və 

peşəkar fəaliyyətimizlə, davranışlarımızla və 

xidmətlərimizlə nümunə olmağı özümüzə 

vəzifə bilirik.

     Məqsədimiz Azərbaycanda:

•   Keyfiyyətli

•   Etibarlı

•   Əlçatan

kommunal xidmətlərin göstərilməsi 

sahəsində fəaliyyəti tənzimləmək və nəzarət 

etməkdir.

     Bundan əlavə, ölkəmizdə kommunal 

•  Keyfiyyət

•  Obyektivlik

•  Ədalətlilik

•  Etimad 

•  Etibarlılıq

•  Hesabatlılıq

•  İnnovasiya

1.8.   HESABATLILIĞIMIZ

1.9.   MİSSİYAMIZ

1.10.   PRİNSİPLƏRİMİZ

1.11.   DƏYƏRLƏRİMİZ

1.12.   MƏQSƏDİMİZ

1.7.   MALİYYƏ MÜSTƏQİLLİYİMİZ

    Azərbaycan Respublikasının “Energetika 

haqqında”, “Elektroenergetika haqqında”, 

“Qaz təchizatı haqqında” və “Elektrik və istilik 

stansiyaları haqqında” qanunlarına dəyişiklik 

edilərək AERA-ya müvafiq müəssisələr 

tərəfindən haqq ödənilməsi üçün hüquqi 

baza yaradılıb, həmin haqların ödənilməsi 

qaydası Azərbaycan Respublikasının 

Energetika Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırılaraq 

müəyyən edilib.

•   Müəssisələr tərəfindən enerji 

resurslarından səmərəli istifadənin təmin 

edilməsinə, habelə energetika sahəsində 

fəaliyyətin ətraf mühitə mənfi təsirinin 

qarşısının alınması və ya azaldılması 

üzrə müvafiq normalara uyğun tədbirlər 

görülməsinə nəzarəti həyata keçirir;

•   İnvestisiya mühitinin əlverişliliyinin 

artırılması, habelə beynəlxalq təcrübə 

nəzərə alınmaqla investisiya cəlb edilməsi 

üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin 

hazırlanmasında iştirak edir;

•   İstehsalçılar, təchizatçılar, ötürücülər, 

paylayıcılar və istehlakçılar arasında 

mübahisələrə baxır;

•   “Sahibkarlıq sahəsində aparılan 

yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 

maraqlarının müdafiəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada 

müvafiq sahədə yoxlamalar aparır;

•   Sağlam rəqabət mühitinin yaradılması 

və enerji istehsalının səmərəliliyinin artırılması 

üçün tədbirlər hazırlayıb;

•   Qanunvericiliyə, o cümlədən 

istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 

haqqında qanunvericiliyə əməl edilməsinə 

nəzarəti həyata keçirir.

     AERA fəaliyyətinə nəzarəti Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, həmçinin, 

təsisçinin səlahiyyətləri çərçivəsində Nazirlik 

həyata keçirib.
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     Agentlik beynəlxalq əməkdaşlıqda 

ilk addım kimi Enerji Tənzimləyicilərinin 

Regional Assosiasiyası (ERRA) ilə işgüzar 

əlaqələr yaradıb və 2018-ci ilin 23 aprel 

tarixində ERRA-nın Rusiya Federasiyasının 

Soçi şəhərində keçirilmiş Ümumi iclasında 

qurumun assosiativ üzvü seçilib. 

     2018-2019-cu illər ərzində AERA bir 

sıra ölkələrin enerji tənzimləyiciləri və 

Enerji Birliyi (Energy Community) ilə də sıx 

əlaqələr qurub və bu qurumlarla mütəmadi 

olaraq təcrübə mübadiləsi aparıb. ERRA 

seminarları və komitə iclaslarında aktiv 

iştirakla yanaşı, AERA, həmçinin, Avropa 

Energetika Tənzimləyiciləri Şurası (CEER) ilə 

də əməkdaşlıq edib.

     Bundan başqa, Agentlik ERRA 

tərəfindən təşkil olunan Qara Dəniz Ölkələri 

Tənzimləyicilərinin Təşəbbüs Qrupu (Black 

Sea Regulatory Initiative (BSRI) və Aralıq 

Dənizi Ölkələrinin Energetika Tənzimləyiciləri 

(MEDREG) kimi qurumların da qatıldığı 

tədbirlərdə iştirak edib.

     ERRA üzvü olan digər tənzimləyicilərlə 

bərabər, enerji sektorunda Avropa 

təcrübəsinin öyrənilməsi və müvafiq sahədə 

milli qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması 

təşəbbüsləri də AERA-nın əsas beynəlxalq 

fəaliyyət istiqamətlərindən olub. AERA 

mütəxəssisləri ERRA-nın aşağıda qeyd 

olunan işçi qrupu və komitələrinə üzv 

seçiliblər:

•   Lisenziyalaşdırma/Rəqabət komitəsi

•   Tarif və qiymət komitəsi

•   İstehlakçılar və pərakəndə bazar İşçi 

Qrupu

1.13.   BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ

xidmətləri bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 

uyğunlaşdırmaq, nəzarət mexanizmlərini 

daha da təkmilləşdirməklə bu sahənin 

davamlı inkişafına nail olmaq, enerji 

təchizatında şəffaflığı və çevikliyi, habelə 

sözügedən xidmətlərin sahibkarlar üçün 

əlçatanlığını təmin edirik.



•    Avropa Enerji Tənzimləyiciləri Şurası 

(CEER);

•    Beynəlxalq Bərpaolunan Enerji Agentliyi 

(IRENA);

•    Avropa İttifaqı Enerji Birliyi (Energy 

Community);

•    Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı layihəsi 

(EU4Energy);

•    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

(AYİB);

•    Asiya İnkişaf Bankı (AİB);

•    Türkiyənin Enerji Bazarlarının Tənzimləmə 

Qurumu (EPDK);

•    Rusiya Federasiyasının “Bazar Şurası” 

Assosiasiyası (Ассоциация “НП Совет 
рынка”);

•    Ukrayna Energetika və Kommunal 

Xidmətlərin Dövlət Tənzimlənməsi üzrə Milli 

Komissiyası (NERC);

•    Gürcüstan Milli Energetika və Su Təchizatı 

Tənzimləmə Komissiyası (GNERC);

•    Moldova Milli Energetika Tənzimləmə 

Agentliyi (ANRE);

•    Rumıniya Milli Energetika Tənzimləmə 

Təşkilatı (ANRE);

•    Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi 

(KOICA).

•   2018-ci il 14-15 iyun tarixlərində 

Macarıstanın Budapeşt şəhərində Şərq 

Tərəfdaşlığı ölkələrinin enerji tənzimləyici 

qurumlarının 7-ci illik seminarı;

•   2018-ci il 1-3 iyun tarixlərində Filippinin 

Manila şəhərində Asiya İnkişaf Bankı 

tərəfindən CAREC proqramı çərçivəsində 

maliyyələşdirilən “Energetika Sektorunda 

Proqnozlaşdırma” mövzusunda təlim;

•   2018-ci il 10-13 iyul tarixlərində 

Macarıstanın Budapeşt şəhərində ERRA 

tərəfindən yeni təyin olunmuş komissar və 

sədrlər üçün keçirilən seminar;

•   2018-ci il 12-16 sentyabr tarixlərində 

Rusiyanın Moskva şəhərində MDB 

dövlətlərinin energetika sektorunda nəzarət 

üzrə dövlət orqanlarının Əlaqələndirmə 

Komissiyasının 13-cü iclası;

13

Beynəlxalq tərəfdaşlarımız

2018-ci ildə qatıldığımız beynəlxalq 
tədbirlər
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2019-cu ildə qatıldığımız beynəlxalq 
tədbirlər

•   2018-ci il 29 oktyabr - 1 noyabr 

tarixlərində Ukraynanın Kiyev şəhərində 

“EU4Energy” təşkilatı tərəfindən keçirilmiş 

“Avropa İttifaqında enerjinin idarə 

olunmasının tənzimlənməsi” mövzusunda 

seminar;

•   2018-ci il 2-6 dekabr tarixlərində 

Sloveniyanın Lyublyana şəhərində “Regional 

Balanslaşdırıcı Bazarların İnteqrasiyası” 

layihəsinin 2-ci fazasına dair keçirilən 

seminar;

•   2018-ci il 10-12 sentyabr tarixlərində 

Gürcüstanın Batumi şəhərində Asiya İnkişaf 

Bankının Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi 

Əməkdaşlıq (CAREC) Proqramının Energetika 

Sektorunun Əlaqələndirici Komitəsinin 28-ci 

iclası və 3-cü Energetika İnvestisiya Forumu;

•   2018-ci il 11-12 oktyabr tarixlərində 

Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunan 

17-ci ERRA Energetika Sektorunda İnvestisiya 

və Tənzimləmə konfransı, ERRA Tarif və 

Qiymətləndirmə Komitəsinin iclası, həmin 

tədbir çərçivəsində ERRA Lisenziyalaşdırma 

və Rəqabət Komitəsinin iclası;

•   2018-ci il 30-31 oktyabr tarixlərində 

Ukraynanın Kiyev şəhərində “EU4Energy” 

təşkilatının həyata keçirdiyi “Qiymətləndirmə 

və Şərq Tərəfdaşlığı” layihələrinin seminarı.

•    ERRA-nın 2019-cu il 4-5 aprel tarixlərində 

Macarıstanın Budapeşt şəhərində keçirilən 

seminarı;

•    2019-cu il 15-16 aprel tarixlərində Şimali 

Makedoniyanın Skopye şəhərində ERRA işçi 

qrupu və komitə əməkdaşlarının seminarı;

•    2019-cu il 13-15 may tarixlərində 

Macarıstanın Budapeşt şəhərində MİDREG ilə 

ERRA təşkilatlarının birgə seminarı;

•    2019-cu il 21-24 may tarixlərində 

Belarusun Minsk şəhərində “Mənzil idarəçiliyi 

və binalarda enerji səmərəliliyi” mövzusunda 

təlim seminarı və energetika sektorunda 

tənzimləyici qurumlar üçün 8-ci illik Şərq 

Tərəfdaşlığı seminarı;

•    2019-cu il 17-21 iyun tarixlərində 

Malaziyanın Manila şəhərində keçirilən 

“Asiya təmiz enerji forumu – 2019” 

platformu (ACEF) və “Asiya günəş enerjisi 

forumu” (ASEF);

•    2019-cu il 17-21 iyun tarixlərində 

Rumıniyanın Buxarest elektroenergetika 

üzrə bazar operatoru OPCOM və 

elektrorenerji ötürücüsü “Transelectrica” 

şirkəti, Rumıniyanın ANRE və digər 

qurumlarla ikitərəfli görüşlər;

•    2019-cu il 17 iyul tarixində Malayziyanın 

Selanqor ştatında “Elektrik stansiyalarının 

simulyatorunun yaradılması” mövzusunda 

beynəlxalq kurslar;

•    2019-cu il 2 sentyabr tarixində 

Macarıstanın Budapeşt şəhərində ERRA işçi 

qrupu və komitələrinin Budapeşt görüşü;

•    2019-cu il 25-26 sentyabr tarixlərində 

Latviyanın Riqa şəhərində ERRA 

Lisenziyalaşdırma/Rəqabət, Tarif və Qiymət 

Komitələrinin iclasları;

•    2019-cu il 14-18 oktyabr tarixlərində 

AİD-in dəstəyi ilə Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin liberallaşdırılmış elektrik enerjisi 

bazarlarında qiymətlər və tariflərin 

öyrənilməsinə həsr olunmuş Almaniya 

səfəri;

•    2019-cu il 4 dekabr tarixində 

Yunanıstanın Afina şəhərində Avropa 

İttifaqının Energetika Birliyinin Tənzimləyici 

İdarə Heyətinin (ECRB) 44-cü görüşü;

•    2019-cu ilin 9-11 dekabr tarixlərində 

Avstriyanın Vyana şəhərində ERRA 

təşkilatının “Qeyri-mühəndislər üçün enerji 

sisteminin əsasları” mövzusunda təlimi.

2018-2019-CU İLLƏRDƏ 
AZƏRBAYCANDA QATILDIĞIMIZ 
TƏDBİRLƏR

•    2018-ci il 24-25 may tarixlərində Rusiya 

təcrübəsinin öyrənilməsi mövzusunda 

Bakıda keçirilmiş tədbir;

•    2018-ci il 24-26 oktyabr tarixlərində 

AERA və Rumıniya Energetika Tənzimləmə 

Agentliyinin (ANRE) birgə təşkil etdiyi 

“Energetika tənzimlənməsinə dair əsas 

fəaliyyət istiqamətləri” mövzusunda AERA, 



1.14.   İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR

1.15.   ƏRİZƏ VƏ ŞİKAYƏTLƏR

1.16.   İSTEHLAKÇI HÜQUQLARININ 
MÜDAFİƏSİ
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     2019-cu ilin aprel ayında AERA-nın 

Azərbaycan və ingilis dillərində rəsmi 

veb-saytı istifadəyə verilib. Həmçinin, 

Agentliyin “Facebook”, “LinkedIn”, “Twitter” 

platformalarında sosial media səhifələri 

fəaliyyətə başlayıb.

     Bu müddət ərzində Agentliyin 

İctimaiyyətlə əlaqələr sektoru fəaliyyətə 

başlayıb. Yerli media ilə sıx əlaqələr qurulub, 

2019-cu ilin noyabr ayında energetikadan 

yazan jurnalistlər üçün media-təlim keçirilib, 

ilk mətbuat konfransı təşkil edilib. Agentliyin 

fəaliyyəti ilə əlaqədar buklet buraxılıb.

     2018-ci ildə AERA-ya istehlakçı 

hüquqlarının qorunması, elektrik enerjisi və 

     AERA energetika sektorunda istehlakçı 

hüquqlarının qorunması üçün bir sıra 

kompleks tədbirlər görüb, istehlakçı 

hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi 

ilə bağlı müvafiq qurumlarla müzakirələr 

aparıb.

     Agentlik tənzimləmə subyektlərinə və 

onların xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət 

etməklə, energetika sektorunu tənzimləyən 

qanunvericiliyə uyğun olaraq istehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi üçün tənzimləmə 

subyektlərinin gördükləri işlərlə əlaqədar 

məlumatları toplayıb və sistemləşdirib, 

həmçinin müvafiq qanunların 

müddəalarına uyğun olaraq digər dövlət 

orqan və qurumları ilə sıx əməkdaşlıq edib. 

Energetika sektorunu tənzimləyən hüquqi 

aktlara müvafiq qaydada istehlakçılardan 

daxil olan ərizə, şikayət və təkliflərə baxıb, 

müvafiq tədbirlər görüb. 

Energetika Nazirliyi və müvafiq yerli təşkilatlar 

üçün seminar;

•    2018-ci il 20-22 noyabr tarixlərində AYİB 

və CEER mütəxəssisləri tərəfindən AERA, 

Energetika Nazirliyi və müvafiq yerli qurumlar 

üçün təşkil olunmuş seminar;

•    2019-cu il 5 mart tarixində Enerji 

Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və 

“Ernst&Young” şirkətinin təşkilatçılığı ilə 

“Enerji bazarı islahatı” və “Enerji alqı-satqı 

müqavilələri” mövzusunda seminar;

•    2019-cu il 16 avqust tarixində 

Almaniyanın Reynland-Pfalts federal 

torpağının İqtisadi Məsələlər, Nəqliyyat, 

Kənd Təsərrüfatı və Üzümçülük Nazirliyinin 

təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda işgüzar 

səfərdə olan alman iş adamlarından ibarət 

nümayəndə heyəti ilə görüş;

•    2019-cu il 2 avqust tarixində Bosniya 

və Herseqovinanın Dövlət Elektrik Enerjisini 

Tənzimləmə Komissiyasının (SERC) rəhbəri 

cənab Suad Jelkoviç ilə görüş;

•    2019-cu il 30 oktyabr tarixində AYİB-in 

dəstəyi ilə “Bərpa olunan enerji mənbələri” 

mövzusunda seminar;

•    2019-cu il 1 noyabr tarixində Latviyanın 

Azərbaycandakı səfiri cənab Dainis Garançs 

ilə görüş.

təbii qaz təchizatı ilə bağlı ümumilikdə 

1487 müraciət daxil olub. Onlardan 999-u 

elektrik enerjisi, 488-i isə qaz təchizatı ilə 

bağlı olub. Daxil olmuş müraciətlərin 46-sı 

təşəkkür xarakterli olub.

     2019-cu ildə elektrik enerjisi, qaz 

təchizatı, istilik təchizatı və digər sahələr 

üzrə istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə 

bağlı AERA-ya 3523 müraciət daxil olub. 

Müraciətlərin 2344-ü elektrik enerjisi,

1027-si təbii qaz təchizatı, 27-si isə istilik 

enerjisi ilə bağlı məsələləri əhatə edib. 

Daxil olmuş 372 müraciət təşəkkür və 

məlumat xarakterli olub. Digər məsələlər 

üzrə 125 müraciət daxil olub.     

     Müraciətlər əsasən xəbərdarlıq 

edilmədən qanunsuz olaraq təchizatının 

dayandırılması və digər kəsinti halları, 

elektrik və ya qazın keyfiyyət tələblərinə 

uyğun olmaması, sayğacların 

dəyişdirilməsi və quraşdırılması zamanı 

fiziki şəxslərdən smeta üzrə ödənişin tələb 

olunması, istehlakçılarla hesablaşmaların 

düzgün aparılmaması, əsassız olaraq 

istehlakçının ziyanına aktların tərtib edilməsi 

bağlı olub.



1.17.   MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
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     Tənzimləmə subyektləri arasında, 

həmçinin, həmin subyektlərlə istehsalçılar 

arasında münasibətlərin tənzimlənməsi 

Agentliyin əsas fəaliyyət istiqamətlərinə 

aiddir. Agentlik:

•    Tənzimləmə subyektləri ilə istehlakçılar 

arasında yaranmış mübahisələrə 

məhkəməyə qədər nizamasalma 

çərçivəsində effektiv şəkildə baxılmasını 

təmin edib;

•    Tənzimlənən sahələrdə hüquqazidd 

inhisarçılıq hallarının müəyyən edilməsi 

və qarşısının alınması üzrə mexanizmləri, 

istehlakçı məmnuniyyətinin təmin edilməsi 

üçün sadələşmiş iş üslubları yaradıb;

•    Tənzimləmə subyektləri arasında 

müqavilə münasibətlərinin formalaşdırılması 

və inkişafının təmin edilməsi, enerjisistemin 

səmərəli fəaliyyətini və istehlakçıların 

maraqlarını təmin edə bilən tarif 

mexanizmləri hazırlayıb.

     2018-ci il ildə Agentlik 16 iş üzrə 

məhkəmə proseslərində ekspert və ya 

mütəxəssis qismində iştirak edib, müvafiq

rəy və məsləhətlər təqdim edib, 

məhkəməyə qədər nizamasalma 

çərçivəsində 38 müraciəti cavablandırıb, 

önləmə tədbirləri qaydasında 110 məktub 

təqdim olunub. Agentliyə qarşı və ya Agentlik 

tərəfindən məhkəmələrdə hər hansı bir iddia 

qaldırılmayıb.

     2019-cu il ildə Agentlik 15 iş üzrə 

məhkəmə proseslərində mütəxəssis və 

cavabdeh qismində iştirak edib, bununla 

əlaqədar məhkəmələrə müvafiq mütəxəssis 

rəyləri, Agentliyə qarşı iddia tələblərinə dair 

isə etirazlar təqdim edib.

     Agentlik istehlakçıların hüquqlarının 

müdafiəsi tədbirlərini gücləndirmək məqsədi 

ilə onlar üçün qaynar xətt, habelə elektron 

poçt vasitəsilə müraciət etmək, müvafiq 

sənədləri göndərmək imkanı yaradıb.
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2. DÖVLƏT
TƏNZİMLƏMƏSİ:
ELEKTRİK ENERJİSİ
BAZARI



“Azərenerji” ASC

“Azərişıq” ASC

     Müstəqil Azərbaycanın elektroenergetika 

sisteminin inkişaf tarixi Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 17 

sentyabr tarixli 423 saylı Fərmanı ilə 

“Azərenerji” Dövlət Şirkətinin bazasında 

“Azərenerji” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti 

yaradılması ilə başlayıb.

     “Azərenerji” ASC ölkənin elektroenergetika 

sisteminin fəaliyyətini təmin etməklə, 

elektrik enerjisinin istehsalı və ötürülməsinin, 

vahid mərkəzdən idarə olunan elektrik 

stansiyalarının, yarımstansiyaların, 

sistemtəşkiledici yüksək gərginlikli – 110, 

220, 330, 500 kilovoltuq elektrik verilişi 

xətlərinin və onların dispetçer idarəetmə 

vasitələrinin koordinasiyasını həyata keçirir. 

Azərbaycanda generasiya güclərinin 

artırılması və yüksək gərginlikli elektrik verilişi 

xətlərinin yenidən qurulmasını təşkil edir, xarici 

ölkələrlə enerji mübadiləsi əməliyyatlarını 

aparır. Səhmləri dövlətə məxsusdur.

     Azərbaycan Respublikasında (Naxçıvan 

Muxtar Respublikası istisna olmaqla) 

əhalinin elektrik enerjisi ilə təchizatını 

“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti həyata 

keçirir. Əvvəl adı “Bakıelektrikşəbəkə” olan 

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin 10.02.2015-ci il tarixli Sərəncamına 

əsasən adı dəyişdirilərək “Azərişıq” ASC 

adlandırılıb. “Azərişıq” ASC-nin əsas 

məqsədləri Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində (Naxçıvan Muxtar Respublikası 

istisna olmaqla) elektrik enerjisini satın 

almaqla istehlakçıları etibarlı, təhlükəsiz və 

səmərəli şəkildə elektrik enerjisi ilə təchizatını 

həyata keçirməkdən, bu sahədə yeni 

texnologiyaların tətbiqini, maddi-texniki 

bazanın müasirləşdirilməsini və ondan 

səmərəli istifadəni, habelə bu sahənin 

inkişafı ilə bağlı digər işləri yerinə yetirməkdən 

ibarətdir. Cəmiyyətin bütün səhmləri dövlətə 

məxsusdur.

     “Azərişıq” ASC yeni investisiyalar hesabına 
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və özəlləşdirmə nəticəsində bir neçə 

kiçik güclü elektrik enerjisi istehsalçısı 

formalaşdıraraq istehsal etdikləri elektrik 

enerjisinin ikitərəfli müqavilələr əsasında 

şəbəkə üzərindən digər istehlakçılara 

satışı əməliyyatlarını həyata keçirib. Bu 

əməliyyatların aparılması isə rəqabət 

mühitli liberal bazar münasibətlərini 

təmin etməsə də, topdan satış bazarının 

mövcudluğunu ehtiva edir.

     “Azərişıq” ASC elektrik enerjisini 

müəyyən olunmuş tariflərlə ikitərəfli 

topdansatış müqaviləsi əsasında satın 

alır. Bunlar nəzərə alınaraq, ölkədə 

qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında 

rəqabət mühitli topdan və pərakəndə 

satış bazarlarının formalaşdırılması 

istiqamətində intensiv işlər aparılır.

19 035 385

2 498 554

17 196 110

182 691

Şəbəkəyə daxil olan elektrik enerjisi

Elektrik enerjisi üzrə məişət

Satılan elektrik enerjisi

Elektrik enerjisi üzrə qeyri-məişət

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

18 785 610

2 433 959

16 953 998

179 854

Şəbəkəyə daxil olan elektrik enerjisi və 
onun satışı (min kVts)

Elektrik enerjisi üzrə məişət və qeyri-məişət 
abonentlərinin sayı, abonent

2.1.   ELEKTRİK ENERJİSİNİN 
PAYLANMASI VƏ SATIŞI



     Azərbaycan Respublikasında enerji 

daşıyıcılarının bolluğu uzun müddət 

səmərəliliyi arxa planda saxlasa da hazırda 

bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilməsinə ehtiyac 

var.

     Bütün istehlakçıların tam və etibarlı elektrik 

enerjisi təchizatı ilə təmin olunması üçün 

enerji daşıyıcılarının istehsalı, çatdırılması və 

satışı zamanı yol verilən itkilərin azaldılması, 

elektrik stansiyalarının faydalı iş əmsalının 

artırılması və yanacaq sərfinin azaldılması 

istiqamətində ciddi tədbirlər həyata 

keçirilməlidir.

     Enerji səmərəliliyi ilk növbədə köhnə 

elektrik enerjisi paylayıcı şəbəkəsinin bərpası 

və yenidən qurulması ilə bağlıdır, bu da 

elektrik enerjisi təchizatının etibarlılığını 

artıracaq, paylayıcı şəbəkələrdə itkilərin 

azaldılmasına xidmət edəcəkdir. 

Enerji səmərəliliyi sahəsində fəaliyyətin 

stimullaşdırılması, innovasiyaların tətbiqi, 

yeni texnologiyaların və investisiyaların 

cəlb edilməsi və bu sahədə fəaliyyət 

göstərən hüquqi şəxslərin istehsal fəallığının 

artırılması üçün inkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübəsinə əsaslanaraq müvafiq sahədə 

yeni qanunvericilik aktlarının qəbul olunması 

vacib şərtlərdəndir.

     Enerji səmərəliliyi sahəsində fəaliyyətin 

tənzimlənməsi məqsədilə müvafiq qanun və 

digər normativ hüquqi aktların layihələrinin 

hazırlanması nəzərdə tutulub. 

2019-cu ildən etibarən Avropa İttifaqının 

“EU4Energy” Proqramı çərçivəsində 

Beynəlxalq Enerji Xartiyası ilə Enerji Effektivliyi 

üzrə Milli Fəaliyyət Planının hazırlanmasına 

başlanılıb. Həmçinin, “Azərbaycanın enerji 

effektivliyi siyasətinin” icmalı layihəsi Enerji 

Xartiyası tərəfindən hazırlanaraq Energetika 

Nazirliyinə təqdim edilib.

     Qanunvericilik və tənzimləmə mühitinin 

formalaşdırılması ilə yanaşı enerjinin istehsalı 

və təchizatı zəncirində səmərəliliyin təmin 

edilməsi ilə bağlı əməli addımlar atılır. 

Energetika sistemində müasir tələblərə 

cavab verən yeni istehsal güclərinin 

yaradılması, ötürülmə və paylama 

sistemlərində itkilərin azaldılması, hal-hazırda 
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2.2.   ENERJİ SƏMƏRƏLİLİYİ istismarda olan enerji istehsalı güclərində 

bərpa və yenidənqurma tədbirləri həyata 

keçirilməklə səmərəliliyə nail olunması bu 

addımların bir qismidir.

     Enerji səmərəliliyinin təmin edilməsinə 

dövlət orqanları ilə yanaşı istehlakçıların 

da töhfə verməsi vacibdir. Ən önəmlisi, 

davranış dəyişikliklərinin yaradılması, 

istehlakçıların enerjinin istifadəsinə daha 

həssas və diqqətli yanaşmasını təmin 

etməkdir. Enerji istehlakında səmərəlilik 

istehlakçıların enerji xərclərini azaltmaqla 

bərabər dövlətin iqtisadi inkişafına müsbət 

təsir edir. 

     Yeni enerji istehsalı güclərinin 

yaradılması, enerjinin ötürülmə və 

paylama şəbəkələrinin inkişaf etdirilməsi 

çox böyük investisiya tələb edir. Səmərəlilik 

təmin edilməklə bu işlərin görülməsinə 

ehtiyac azalacaqdır. Eyni zamanda, daxili 

tələbata yönəldilən enerji resurslarına 

qənaət edilməklə ixrac potensialı artırıla 

bilər ki, bu da ölkənin iqtisadi inkişafı üçün 

əlavə töhfədir.

     Əhalinin enerji istehlakı əsasən 

işıqlandırma, istilik və soyutma, elektrik 

məişət cihazlarına sərf edilir. Daha effektiv 

işıqlandırma vasitələri, yüksək enerji 

effektivliyi sinfinə malik məişət cihazları 

istifadə etməklə, enerji itkilərini azaltmaq 

üçün yaşayış mənzilində izolyasiya 

tədbirləri həyata keçirməklə, habelə 

cihazların və lampaların istifadəsi zamanı 

qənaət tədbirlərini diqqətdə saxlamaqla 

enerji istehlakı ciddi şəkildə azaldıla bilər.

Azərbaycan inkişaf etmiş və 

texnologiyalara sahib ölkələrlə sıx 

əməkdaşlıq edir, təcrübə və məlumat 

mübadiləsi həyata keçirir. Bu cür tədbirlər 

ölkəmizdə enerji səmərəliliyinə və təmiz 

enerjiyə əlçatanlığın təmin edilməsinə 

imkan verə bilər.

     Yalnız enerji və texnoloji inkişafın 

vəhdətini təmin etməklə, enerji və ekoloji 

təhlükəsizlik problemləri həll edilə, istixana 

qazları azaldıla və iqlim dəyişikliklərinin 

fəsadları aradan qaldırıla, hər kəsin 

dayanaqlı, etibarlı və əlverişli enerjiyə 

əlçatanlığı təmin oluna bilər.
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2.3.   “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 
KOMMUNAL XİDMƏTLƏRİN (ELEKTRİK 
VƏ İSTİLİK ENERJİSİ, SU VƏ QAZ) 
İNKİŞAFINA DAİR STRATEJİ YOL 
XƏRİTƏSI”

     Enerji ehtiyatlarının istifadəsinin

səmərəliliyi - bu məsələni, iqtisadiyyatının 

əsasını neft-qaz sektoru təşkil edən ölkə 

olaraq, Azərbaycan da qarşısına prioritet 

istiqamət kimi qoyub. Son illər burada 

iqtisadiyyatın stabil inkişafı üçün təbii 

sərvətlərin səmərəli istifadəsinin vacibliyi

daha dərindən dərk edilir. 

     Müvafiq sahədə qanunun qəbul 

olunması və qanundan irəli gələn 

normativ hüquqi aktlarla iqtisadiyyatın 

bütün sahələri (energetka, tikinti, bina, 

nəqliyyat və digər) üzrə enerji səmərəliliyi 

normaların təsdiq olunması ölkənin həm 

enerji resurslarına qənaət etməsində, həm 

də ixrac potensialının artırılmasına töhfəsini 

verəcəkdir. 

     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-

cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 

kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, 

su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 

“10.Tədbirlər Planı” hissəsi üzrə AERA tərəfindən 

yerinə yetirilmiş işlər bunlardır:

•   Xərc əsaslı (elektrik enerjisinin qiymətlərini 

subsidiyalaşdırmadan) tariflərin tətbiqi üçün 

“Elektrik enerjisi üzrə Tarif Metodologiyası”nın 

layihəsi hazırlanıb rəy və təkliflərin verilməsi 

üçün aidiyyəti təşkilatlara göndərilib;

•   Son istifadəçi tariflərinin beynəlxalq 

müqayisəli qiymətləndirilməsi həyata keçirilib 

və təkliflər verilib;

•   Bəzi sənaye sahələrində enerji xərcləri üçün 

güzəştlərin azaldılmasının, enerji resursları üçün 

qiymətlərin günün vaxtına görə diferensiasiyası, 

habelə enerjitəchizat üçün infrastrukturun 

yaradılmasına çəkilən xərclərə əsaslanan 

qiymətlərin tətbiqi nəzərdən keçirilib;

•   Aztəminatlı istehlakçı kateqoriyaları üzrə son 

istehlakçı qiymətlərinin dəyişməz saxlanılması 

ilə bağlı araşdırmalar aparılıb və təkliflər verilib;

•   Pik saatlarda elektroenergetika qurğularının 



•    Agentlik tərəfindən elektrik enerjisi və qaz 

təchizatı sistemlərinin etibarlılığı və indeks 

göstəriciləri ilə bağlı, o cümlədən Elektrik 

enerjisinin verilişində yaranmış fasilənin sayı 

(dəfə ilə) (SAIFI), Elektrik enerjisinin verilişində 

yaranmış fasilənin müddəti (saatla) (SAIDI), 

Elektrik enerjisinin verilişində yaranmış fasilənin 

tezliyi (anlıq) (MAIFI) və s. beynəlxalq təcrübə 

öyrənilərək bu sistemlərin Azərbaycanda 
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və şəbəkələrinin yüklənməni azaltmaq üçün 

günün müxtəlif vaxtlarına (gecə və gündüz) 

uyğun elektrik enerjisi tariflərinin tətbiq 

edilməsi üçün təkliflər verilib;

•   Sifariş əsasında ayrılmış həcm ilə faktiki 

sərfiyyat arasında uyğunsuzluğun aradan 

qaldırılması üçün elektrik enerjisi üzrə 

əlavə haqların müəyyən edilməsi ilə bağlı 

araşdırmalar aparılıb və təkliflər verilib;

•   Reaktiv enerjidən istifadənin səmərəliliyinin 

artırılması barədə araşdırmalar aparılıb və 

təkliflər verilib;

•   Strateji vacib istehlakçı kateqoriyalarının 

müəyyən edilməsi üçün araşdırmalar 

aparılıb və həmin sahələrin qorunması üçün 

stimullaşdırma tədbirləri ilə bağlı təkliflər 

verilib;

•   Tarif dəyişikliklərinin elektrik enerjisi 

sərfiyyatına təsirinin qiymətləndirilməsi 

aparılıb;

•   Gələcək sərfiyyat proqnozlarının 

nəzərdən keçirilməsi ilə 2030-cu ilə qədər 

daxili tələbatın artımı müəyyənləşdirilərək 

proqnozlar işlənib;

•   Elektrik enerjisi ixracı imkanlarının 

qiymətləndirilməsi aparılıb;

•   Elektrik enerjisinin topdansatış bazarının 

yaradılması ilə bağlı araşdırmalar aparılıb və 

təkliflər verilib;

•   Özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi 

məqsədilə istehsal aktivlərinin seçilməsi və 

prioritetləşdirilməsi (strateji aktivlərin dövlət 

mülkiyyətində saxlanılmasının vacibliyi nəzərə 

alınmaqla) aparılıb və özəlləşdirilməsi ilə 

bağlı təkliflər verilib;

2.4.   ELEKTRİK ENERJİSİ VƏ TƏBİİ QAZIN 
KEYFİYYƏTİ

tətbiqi məsələləri araşdırılıb.

•    “İstehlakçıların qaz təchizatında 

kəsintilərə dair limitlərin müəyyənləşdirilməsi 

və qaz paylayıcısı tərəfindən kəsinti 

limitlərini keçməsinə görə istehlakçılara 

kompensasiya ödənilməsi Qaydaları”nın  

və “Elektrik enerjisinin ötürülməsində və 

paylanmasında xidmətin keyfiyyəti və kəsinti 

limitləri haqqında Qaydalar”ın layihələri 

hazırlanıb;

•    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında kommunal xidmətlərin 

(elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) 

inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə 

(bundan sonra – SYX) “Reaktiv enerjidən 

istifadənin səmərəliliyinin artırılması barədə 

araşdırmaların aparılması” və  Araşdırmanın 

nəticəsində təkliflərin hazırlanaraq təqdim 

edilməsi” üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin 

icrası məqsədilə alt İşçi qrupu yaradılıb. 

Həmin işçi qrupu çərçivəsində enerji 

səmərəliliyinin və keyfiyyət göstəricilərinin 

artırılması, o cümlədən elektrik gücünün 

əsas konsepsiyaları, effektiv işin təmini, 

texniki itkilərin azaldılması və dayanıqlığın 

artırılması istiqamətində enerjisistemdə 

reaktiv enerji mübadiləsi və kompensasiya 

metodologiyaları araşdırılıb. Bununla bağlı 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 

Mərkəzinə təqdimat göndərilib;

•    Agentliyin mütəxəssisləri ölkədə nəql 

olunan, paylanan və istehlak olunan 

qazın keyfiyyət göstəricilərinin laboratoriya 

şəraitində və ya xüsusi texniki vasitələrlə 

yoxlanılmasında iştirak edib və nəticələri 

barədə maraqlı tərəflərə məlumat verib; 

•    Generator və xüsusi sərfiyyat 

transformatorlarında, o cümlədən 

sistemlərarası EVX-də, aşağı və yüksək 

gərginlikdə quraşdırılmış elektrik 

sayğaclarının dəqiqlik sinfinin ölçülməsi, 

elektrik stansiyalarında hasil edilən 

elektrik enerjisinin miqdarının ölçülməsi, 

enerjisistemdə gərginliyin keyfiyyət 

göstəricilərinin ölçülməsi məqsədilə 

laboratoriyanın qurulması istiqamətində 

işlərə başlanılıb; 

•    Agentlik SOCAR-ın “ROCWEB” 
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proqramından istifadə edərək, ölkədə 

nəql olunan, paylanan və istehlak olunan 

təbii qazdan səmərəli istifadə olunmasına 

və qazın fiziki-kimyəvi parametlərinə, o 

cümlədən qaz həcmlərinin uçotunun dəqiq 

aparılmasına və keyfiyyət göstəricilərinin 

müvafiq standartların tələblərinə 

uyğunluğuna daha ətraflı, operativ və real 

vaxt rejimində nəzarət edib;

•     Həmin proqram təminatı vasitəsi ilə 

qaz resurslarından səmərəli və qənaətlə 

istifadə olunmasına nəzarət etmək mümkün 

olub. Həmçinin, ölkənin yanacaq-enerji 

balansının tərtib edilməsində və onun yerinə 

yetirilməsi məqsədilə tədbirlər görülməsində, 

qaz istehsalı və istehlakı proqnozlarının 

hazırlanmasında və həyata keçirilməsində, 

eləcə də dövlət müəssisələrində 

qazdan istifadə üzrə istehlak limitlərinin 

müəyyənləşdirilməsində “ROCWEB” 

proqramının imkanlarından istifadə edilib. 

Proqram vasitəsilə əldə edilən məlumatlar 

əsasında müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən 

dövlət müəssisələrində hər il üçün yanacaq-

enerji resurslarının istifadəsi, itkisi və texnoloji 

sərfi normalarının işlənib hazırlanması 

asanlaşıb.

•    SYX-ə uyğun olaraq istehlakçılar və yük 

dəyişikliklərinin baş verdiyi sənaye qurğularına 

malik polad və alüminium istehsalçıları 

üçün “elektrik enerjisi verilişinin keyfiyyətini 

izləyən əsas icra göstəriciləri”nin (ƏİG) 

müəyyən edilməsi ilə elektrik enerjisi verilişinin 

keyfiyyətinə və itkilərin idarə edilməsinə 

dair nəzarət mexanizminin hazırlanması 

istiqamətində Energetika Nazirliyinin 

əməkdaşları ilə birgə işlər aparılıb; sərfiyyatı 

1 milyon kVt/saatdan çox olan polad və 

alüminium istehsalçıları üzrə məlumatlar əldə 

olunaraq ƏİG-lərin müvafiq istehlakçılara 

tətbiq edilməsi üçün Metodik Məcmuənin 

hazırlanması istiqamətində tövsiyələr verilib.
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3. DÖVLƏT
TƏNZİMLƏMƏSİ:
TƏBİİ QAZ
BAZARI
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    Azərbaycan Respublikasında təbii qazın 

çıxarılması, emalı, yeraltı qaz anbarlarında 

saxlanması, nəqli, paylanması və satışını 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

(SOCAR) həyata keçirir və bazarda tam 

inhisarçılıq mövcuddur.

• Naxçıvan Muxtar Respublikası 

üzrə istehlakçıların təbii qaz təchizatı İran 

İslam Respublikası ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq 

sayəsində həyata keçirilir;

• Azərbaycan Respublikasının qalan 

ərazisində elektrik stansiyalarının təbii qaz 

təchizatı birbaşa SOCAR-ın Qaz İxrac 

İdarəsi tərəfindən, məişət və qeyri-məişət 

istehlakçılarının təbii qaz təchizatı isə

SOCAR-ın tərkibində olan “Azəriqaz” 

İstehsalat Birliyi tərəfindən həyata keçirilir;

• 2018-ci ildə Azərbaycanda təbii 

qazın ümumi daxili istehlakı, texniki sərfiyyat 

və itkilər çıxıldıqdan sonra 10,6 milyard kub 

metr təşkil edib;

• 2019-cu ildə Azərbaycanda təbii 

qazın ümumi daxili istehlakı, texniki sərfiyyat 

və itkilər çıxıldıqdan sonra 11,5 milyard kub 

metr təşkil edib.

3.1.   TƏBİİ QAZIN İSTEHLAKI
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3.2.   TƏBİİ QAZIN PAYLANMASI VƏ SATIŞI

TƏBİİ QAZ ABONENTLƏRİNİN
ÜMUMİ SAYI, ABONENT

2018-ci il üzrə ölkədə yaşayış məntəqələrinin 95 %-i, 2019-cu il üzrə isə 96%-i təbii qazla tam təmin olunub.

TƏBİİ QAZIN İSTEHLAKI,
MİLYARD KUB METR
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TƏBİİ QAZ ABONENTLƏRİNİN
ÜMUMİ SAYI, ABONENT

TƏBİİ QAZ TƏCHİZATI ÜZRƏ QEYRİ- MƏİŞƏT 
ABONENTLƏRİNİN SAYI, ABONENT
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4. DÖVLƏT 
NƏZARƏTİ
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    2018-ci ildə Agentlik tərəfindən büdcədən 

maliyyələşən istehlakçılarda elektrik 

qurğularının texniki istismar, təhlükəsizlik 

texnikası qaydalarına əməl olunmasının 

və elektrik enerjisindən istifadənin vəziyyəti 

ilə bağlı, təsdiq olunmuş iş planına uyğun 

olaraq 786 texniki yoxlama aparılıb.

     Büdcədən maliyyələşən müəssisələrdə 

qazdan səmərəli istifadənin, “Qazdan 

istifadə Qaydaları”nın və qaz qurğularının 

etibarlı istismarının təmin edilməsinin, 

həmçinin, müvafiq sahəyə dair digər 

normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl 

olunmasının vəziyyətinin araşdırılması 

məqsədi ilə 754 obyektdə yoxlama keçirilib. 

Həmin yoxlamalar zamanı aşkar olunmuş 

pozuntulara görə müvafiq aktlar tərtib edilib 

və qüsurların aradan qaldırılması üçün icrası 

məcburi olan göstərişlər verilib.

     2019-cu ildə Agentlik tərəfindən 

büdcədən maliyyələşən istehlakçılarda 

elektrik qurğularının texniki istismar, 

təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl 

olunmasının və elektrik enerjisindən 

istifadənin vəziyyəti ilə bağlı, təsdiq 

olunmuş iş planına uyğun olaraq 1110 

texniki yoxlama aparılıb. Həmin yoxlamalar 

zamanı aşkar edilmiş pozuntularla əlaqədar 

olaraq cavabdeh şəxslər barəsində İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinin 

tələblərinə uyğun olaraq inzibati xəta 

haqqında protokollar tərtib olunub, 

həmçinin, pozuntuların aradan qaldırılması 

üçün icrası məcburi olan göstərişlər verilib.

     “Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın 

7.15-ci bəndinin yerinə yetirilməsi məqsədi 

ilə “Azernenerji” ASC və “Azərişıq” ASC-

nin nümayəndələrinin iştirakı ilə 77 elektrik 

sayğacının texniki vəziyyətinə baxış keçirilib, 

cərəyan transformatorlarının sxemləri və 

əmsalları yoxlanılıb möhürlənib, sayğaclar 

kompüterlə oxunub, qüsurlar sənədləşdirilib.

     Büdcədən maliyyələşən müəssisələrdə 

qazdan səmərəli istifadənin, “Qazdan 

istifadə Qaydaları”nın və qaz qurğularının 

etibarlı istismarının təmin edilməsinin, 

4.1.   DÖVLƏT BÜDCƏSİNDƏN 
MALİYYƏLƏŞƏN TƏŞKİLATLARDA 
TEXNİKİ YOXLAMALAR

4.2.   ELEKTRİK QURĞULARININ 
ISTİSMARINA BURAXILIŞ AKTLARI 
VƏ SƏNAYE QAZ QURĞULARININ 
İSTİSMARINA İCAZƏLƏR

həmçinin, müvafiq sahəyə dair digər 

normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl 

olunmasının vəziyyətinin araşdırılması 

məqsədi ilə hesabat dövrü ərzində 

882 obyektdə yoxlama keçirilib. Həmin 

yoxlamalar zamanı aşkar olunmuş 

pozuntulara görə müvafiq aktlar tərtib 

edilib və qüsurların aradan qaldırılması 

üçün icrası məcburi olan göstərişlər verilib.

     2018-ci ildə Agentlik tərəfindən 

elektrik enerjisi üzrə 241 (38-i 0,4 kV-luq 

şəbəkədən, 203-ü isə yüksək gərginlikli 

şəbəkədən) elektrik qurğusu üçün istismara 

buraxılış aktı verilib. Layihələrdə yol 

verilən pozuntuların aradan qaldırılması 

istiqamətində müraciət edənlərə 

Agentlik tərəfindən ödənişsiz metodiki 

yardım göstərilib, pozuntuların aradan 

qaldırılmasına köməklik edilib. “Elektrik 

enerjisindən istifadə Qaydaları”nın

7.15-ci bəndinin yerinə yetirilməsi məqsədi 

ilə“Azərenerji” ASC və “Azərişıq” ASC-nin 

nümayəndələrinin iştirakı ilə 77 elektrik 

sayğacının texniki vəziyyətinə baxış 

keçirilib, cərəyan transformatorlarının 

sxemləri və əmsalları yoxlanılıb möhürlənib, 

sayğaclar kompüterlə oxunub, qüsurlar 

sənədləşdirilib.

     Agentlik tərəfindən təbii qaz 

istehlakçılarının təqdim etdikləri 475 

razılaşdırılmış layihəyə uyğun olaraq tikintisi 

başa çatdırılmış sənaye qaz qurğularının 

istismarına icazə verilib. Aşkar olunmuş 

çatışmazlıq səbəbindən 299 layihə 

sənədinin razılaşdırılmasından imtina 

olunub.

      Agentlik tərəfindən daxil olan 

ərizələr əsasında, 125 müəssisədə 597 

nəfər olmaqla elektrik təsərrüfatlarına 

cavabdeh şəxslərin və təhlükəsizlik 

texnikası üzrə mühəndislərin əməyin 

mühafizəsi norma və qaydaları, texniki 

istismar, texniki təhlükəsizlik qaydaları üzrə 

peşə bilikləri yoxlanılıb. Həmin yoxlama 

nəticəsində biliklərin artırılması üzrə Agentlik 
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tərəfindən ödənişsiz olaraq təkliflər verilib, 

bu istiqamətdə müvafiq şəxslərə metodiki 

yardım göstərilib.

     2019-cu ildə Agentlik tərəfindən 

elektrik enerjisi üzrə 289 (79-u 0,4 kV-luq 

şəbəkədən, 210-u isə yüksək gərginlikli 

şəbəkədən) elektrik qurğularının layihə 

sənədləri razılaşdırılıb, 72 layihə sənədində 

isə aşkar olunmuş çatışmazlıq səbəbindən 

razılaşdırılmasından imtina olunub. 

Layihələrdə yol verilən pozuntuların aradan 

qaldırılması istiqamətində müraciət edənlərə 

Agentlik tərəfindən ödənişsiz metodiki yardım 

göstərilib, pozuntuların aradan qaldırılmasına 

köməklik edilib. Elektrik enerjisi üzrə ümumi 

gücü 35534,05 kVt və 457551 kVA olmaqla 

295 (79-u 0.4 kV-luq şəbəkədən, 216-sı isə 

yüksək gərginlikli şəbəkədən) elektrik qurğuları 

üçün istismara buraxılış aktı verilib.

     Agentlik tərəfindən 4631 tikinti obyektinin 

qaz təchizatı üçün hazırlanmış layihə 

sənədi razılaşdırılıb, 108 layihə sənədinin 

aşkar olunmuş çatışmazlıq səbəbindən 

razılaşdırılmasından imtina olunub. Təbii 

qaz istehlakçılarının təqdim etdikləri 822 

razılaşdırılmış layihəyə uyğun olaraq tikintisi 

başa çatdırılmış sənaye qaz qurğularının 

istismarına icazə verilib.

     Agentlik tərəfindən daxil olan ərizələr 

əsasında, 181 müəssisədə 1196 nəfər 

olmaqla elektrik təsərrüfatlarına cavabdeh 

şəxslərin və təhlükəsizlik texnikası üzrə 

mühəndislərin əməyin mühafizəsi norma və 

qaydaları, texniki istismar, texniki təhlükəsizlik 

qaydaları üzrə peşə bilikləri yoxlanılıb. Həmin 

yoxlama nəticəsində biliklərin artırılması üzrə 

Agentlik tərəfindən ödənişsiz olaraq təkliflər 

verilib, bu istiqamətdə müvafiq şəxslərə 

metodiki yardım göstərilib.

4.3.   İNZİBATİ XƏTA HAQQINDA 
PROTOKOLLAR

4.4.   TEXNİKİ ŞURALAR

     Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin (İXM) 279-cu, 280-ci, 281.1-ci, 

281.2-ci, 282.1-ci və 282.2-ci maddələri 

üzrə Agentlik tərəfindən ümumilikdə 111 

inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib. 

Onlardan 43-ü elektrik enerjisi təchizatı 

sahəsində, 68-i isə qaz təchizatı sahəsində 

tərtib olunub və baxılması üçün səlahiyyətli 

şəxslərə göndərilib. Agentlik tərəfindən 

aparılmış araşdırmalar nəticəsində 

ümumilikdə 42 elektrik qurğu “Elektrik 

enerjisindən istifadə Qaydaları”nın, 17 

sənaye qaz qurğusunun isə “Qazdan 

istifadə Qaydaları”nın tələbləri pozulmaqla 

texniki sənədləşdirmə aparılmadan 

müvafiq şəbəkəyə qoşulduğu aşkar edilib, 

icrası məcburi olan göstərişlər verilməklə 

sənədləşməsi təmin olunub.

2018-ci ildən etibarən, Agentlik obyektlərin 

elektrik enerjisi və qaz təchizatı üçün 

hazırlanmış layihə sənədlərini 3 iş günü 

ərzində razılaşdırıb. Elektrik və sənaye qaz 

qurğularına istismara buraxılış aktlarının 

verilməsini ödənişsiz və 5 iş günü ərzində 

həyata keçirib. Agentliyin filiallarında 

sahibkarlara obyektlərin enerji təchizatı 

və ya qazlaşdırılması layihəsində nəzərdə 

tutulmuş işlərin yerinə yetirilməsi üçün 

göstərilən layihələrin qeydiyyata alınması 

və istismara buraxılış aktlarının verilməsi 

üçün metodiki köməklik göstərilib.

    2019-cu il ərzində yerinə yetirdiyimiz 

layihələr arasında AERA, “ASAN xidmət” 

və “Azərişıq” ASC-nin “ASAN xidmət” 

mərkəzlərində birgə yaratdığı Texniki 

Şuraların fəaliyyətə başlaması olub. Texniki 

Şuraların əsas fəaliyyəti bölgələrdə kiçik 

və orta sahibkarlıq obyektlərinin elektrik 

təchizatı şəbəkəsinə qoşulma proseslərinin 

daha da sadələşdirilməsindən ibarət olub. 

Ötən dövr ərzində sifarişçilər tərəfindən 

“ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” 

mərkəzlərinə edilmiş müraciətlərlə bağlı 

yaranmış şikayətlərə Agentlik tərəfindən 

baxılıb, müvafiq qaydada həll edilərək 

istehlakçıların məmnunluğu təmin edilib. 

Həmçinin, qurğuların elektrik şəbəkəsinə 

qoşulması qaydaları sadələşdirilib, gücü 

150 kV-ta qədər olan elektrik qurğusunun 

şəbəkəyə elektron müraciət əsasında 

qoşulması təmin edilib. Bu tədbirlər 

Azərbaycan Respublikasında biznes 

mühitinin əlverişliliyini artırmasına öz töhfəsini 

verib. 

     Azərbaycan Respublikasının Prezdentinin 



müvafiq Fərmanı ilə “ASAN xidmət” və 

“ASAN Kommunal” mərkəzlərində fəaliyyətə 

başlayan 4 Texniki Şuranın sayı 2019-cu 

ilin sonunda 12-yə çatdırılıb. Azərbaycan 

Respublikasının Energetika Nazirliyinin 2019-

cu il 19 mart tarixli F-32 nömrəli Əmrinə 

uyğun olaraq, 2019-cu ildə bütün Texniki 

Şuralara Agentliyin nümayəndəsi tərəfindən 

sədrlik edilib və həmin Şuraların fəaliyyəti

tam şəkildə təmin olunub. Bunlar:

•   1 saylı Bakı “ASAN Kommunal”;

•   2 saylı Bakı “ASAN Kommunal”;

•   Sumqayıt “ASAN xidmət”;

•   Gəncə “ASAN xidmət”;

•   Sabirabad “ASAN xidmət”;

•   İmişli “ASAN xidmət”;

•   Masallı “ASAN xidmət”;

•   Quba “ASAN xidmət”;

•   Bərdə “ASAN xidmət”;

•   Mingəçevir “ASAN xidmət”;

•   Şəki “ASAN xidmət”;

•   Qəbələ “ASAN xidmət”.

     2018-ci ildə 1 və 2 saylı “ASAN 

Kommunal”, Sumqayıt və Gəncə “ASAN 

Xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən 

Texniki Şuralara Nazirlər Kabinetinin 2018-

ci il 27 aprel tarixli, 180 nömrəli “Tikinti 

obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə 

qoşulmasına görə qoşulma haqqı 

məbləği”nin təsdiq edilməsi barədə 

Qərarına uyğun olaraq ümümilikdə 1185 

müraciət daxil olub, onlardan 1133-ü icra 

edilib, 52 müraciətə isə təqdim olunmuş 

sənədlərdə uyğunsuzluqlar səbəbindən 

baxılmamış saxlanılıb. 

     2019-cu ildə Texniki Şuralara ümumilikdə, 

2280 müraciət daxil olub, onlardan 2247-si 

icra edilib, 33 müraciət isə təqdim olunmuş 

sənədlərdə uyğunsuzluqlar səbəbindən 

baxılmamış saxlanılıb. 2019-cu ildə Agentlik 

sahibkarlar tərəfindən “ASAN xidmət” və 

ASAN Kommunal” mərkəzlərinə olunan 

müraciətlərlə bağlı yaranmış şikayətlərə 

baxaraq onları müvafiq qaydada həll edib 

və sahibkarların razılığını təmin edib.
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5. HÜQUQİ
BAZA
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     2018-ci ildə qanunvericilik islahatları 

istiqamətində Agentlik:

•   EN tərəfindən “Elektroenergetika 

haqqında” Qanun layihəsinin 

hazırlanmasında iştirak edib;

•   EN tərəfindən “Elektrik və istilik 

enerjisi, habelə qaz təchizatı sahəsində 

nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın 

hazırlanmasında iştirak edib;

•   Energetika haqqında”, “Elektroenergetika 

haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında” və 

“Elektrik və istilik stansiyaları haqqında” 

qanunlara Agentliyə haqq ödənilməsi ilə 

bağlı dəyişikliklər layihəsinin hazırlanmasında 

iştirak edib;

•   Elektrik, istilik enerjisi və qaz təchizatı 

sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələrin 

Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinə 

ödədikləri haqqın məbləğinin hesablanması 

və ödənilməsi Qaydası” qəbul edilib və 

icrasına başlanıb;

•   Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları”na 

dəyişiklik layihələrinin müzakirəsində iştirak 

edilmiş, Agentliyin bu sahədəki vəzifələrinin 

təsbit olunması üçün təkliflər verib;

•   NK-nın iş planına dair təkliflər verilərək 

“Gücü 150 kVt-dan çox olan mövcud və 

ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik 

enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin 

verilməsi və enerji təchizatı şəbəkəsinə 

qoşulması qaydaları”nın hazılanmasını təklif 

edib;

•   “Enerji resurslarından səmərəli istifadə və 

enerji effektivliyi haqqında” Qanun layihəsinin 

təkmilləşdirilməsində iştirak edib;

•   “İstehlakçıların qaz təchizatında kəsintilərə 

dair limitlərin müəyyənləşdirilməsi və qaz 

paylayıcısı tərəfindən kəsinti limitlərini 

keçməsinə görə istehlakçılara kompensasiya 

ödənilməsi Qaydaları”nın və “Elektrik 

enerjisinin ötürülməsində və paylanmasında 

xidmətin keyfiyyəti və kəsinti limitləri 

haqqında Qaydalar”ın layihələri hazırlayıb 

aidiyyəti üzrə təqdim edib;

•   Nizamnaməsinə dəyişiklik layihələri 

5.1.   QANUNLAR VƏ DİGƏR HÜQUQI 
AKTLAR

hazırlayıb, aidiyyəti üzrə təqdim edib;

•   “Elektrik enerjisindən istifadə 

Qaydaları”na dəyişiklik layihəsinin 

hazırlanmasına başlayıb və işlər bu gün də 

davam edir;

•   Agentlik EN tərəfindən həyata keçirilən 

aşağıdakı mühüm layihələrin icrasında 

iştirak edib:

1.   Azərbaycan” İES-də baş verən qəzanın 

araşdırılması üçün xarici mütəxəssislərin 

cəlb edilməsi barədə müqavilələrin 

tənzimlənməsi;

2.   Elektrik enerjisi sisteminin 

yaxşılaşdırılması üçün layihələrin 

hazırlanmasına dair məsləhətçi şirkət ilə 

müqavilənin tənzimlənməsi;

3.   “Azərbaycan” İES-də yenidənqurma 

işləri üçün layihənin hazırlanmasına 

dair məsləhətçi şirkət ilə müqavilənin 

tənzimlənməsi;

4.   Elektrik enerjisi sisteminin riyazi 

modelinin hazırlanmasına dair məsləhətçi 

şirkət ilə müqavilənin tənzimlənməsi;
 

5.   Energetika sahəsində yeni qaydaların 

(elektrik cihazlarının quraşdırılması qaydası, 

təhlükəsizlik qaydaları və s.) hazırlanması 

üçün xarici mütəxəssislərin cəlb edilməsinə 

dair məsləhətçi şirkət ilə müqavilənin 

tənzimlənməsi;

6.   Energetika sahəsinə aid bir sıra digər 

qanunvericilik aktlarının layihələrinin 

hazırlanmasına və ya digər qurumlar 

tərəfindən hazırlanmış sənədlərə təkliflərin 

verilməsi;

7.   EN tərəfindən baxılan inzibati işlər 

üzrə Agentlik tərəfindən 54 hüquqşünas 

rəyinin təqdim edilməsi, müvafiq işlərə 

baxılmasına hüquqi yardımın göstərilməsi;

8.   “Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası” 

MMC-nin yarımstansiyalarından birində 

başvermiş qəza ilə əlaqədar Dövlət 

Komissiyasının yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2018-ci il 3 iyul tarixli 266 nömrəli 

Sərəncamının icrasını təmin etmək 

məqsədi ilə 2018-ci ilin iyul ayında 

Agentliyin əməkdaşları və şəxsən 
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sədrinin müvafiq qəzanın araşdırılması, 

hesabatın obyektiv hazırlanması, xarici 

ekspertlərin axtarışından başlayaraq onların 

müəyyənləşdirilməsi, əlaqə yaradılması, cəlb 

olunması və yekun hesabatının hazırlanması 

daxil olmaqla iş prosesinə dəstək;

9.   Enerjibərpa proqramı üzrə xarici 

ekspertlərlə sıx əməkdaşlıq edib, 

müqavilələrin bağlanmasının və icrasının 

təmin olunması ilə son nəticənin əldə 

olunması.

2019-cu ildə :

•   AERA-nın rəhbərliyi altında “Energetika və 

kommunal xidmətlər sahələrində tənzimləyici 

haqqında” Qanun layihəsi hazırlanıb və 

aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmasına 

başlanıb; 

•   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2018-ci il 16 iyul tarixli 204 nömrəli Fərmanı 

ilə hazırlanması nəzərdə tutulmuş aşağıdakı 

qayda layihələri hazırlanıb və hökumətə 

təqdim edilib:

1.   “Elektrik qurğularının quraşdırılması 

Qaydası”;

2.   “Elektrik və istilik qurğularının texniki 

istismarı Qaydası”;

3.   “Elektrik və istilik qurğularının istismarında 

təhlükəsizlik texnikası Qaydası”;

4.   “Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz 

təchizatı sahəsində payız-qış mövsümünə 

hazırlıq işlərinin aparılması Qaydası”;

5.   “Yanacaq ehtiyatının maliyyələşdirilməsi, 

yaradılması, qorunması, istifadəsi, həcmi və 

uçotunun həyata keçirilməsi Qaydası”;

     Eyni zamanda, Agentliyin 

Nizamnaməsinin 3.1.5-ci yarımbəndiin icrası 

qaydasında aşağıdakı qayda layihələri 

hazırlanıb, aidiyyəti üzrə təqdim edilibdir:

1.   “Elektrik enerjisi təchizatında kəsintilərə 

dair limitlərin müəyyənləşdirilməsi və enerji 

təchizatı müəssisəsinin kəsinti limitlərini 

keçməsinə görə istehlakçılara kompensasiya 

ödəməsi Qaydaları”;

2.   “İstehlakçıların qaz təchizatında 

kəsintilərə dair limitlərin müəyyənləşdirilməsi 

və qaz paylayıcısının kəsinti limitlərini 

keçməsinə görə istehlakçılara kompensasiya 

ödənilməsi Qaydaları”.

•    Bundan başqa, 2019-cu ildə AERA 

aşağıdakı qanunvericilik aktlarının 

hazırlanmasına da cəlb olunub:

1.   “Elektrik enerjisi istehsalında bərpa 

olunan enerji mənbələrindən istifadə 

haqqında”;

2.   “Elektroenergetika haqqında”;

3.   “İstilik enerjisindən istifadə Qaydası”;

4.   “Elektrik Şəbəkə Məcəlləsi”;
 

5.   “Azərbaycan Respublikasının 

energetika sektorunda islahatların 

sürətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 29 may 2019-cu 

il tarixli 1209 nömrəli Sərəncamı;

6.   “İstilik təchizatı sahəsində islahatların 

sürətləndirilməsi haqqında” Sərəncam 

layihəsi;

7.   “Qaz təchizatı haqqında” Qanuna 

dəyişikliklər layihəsi;

8.   “Qaz təchizatı haqqında” Qanuna 

dəyişikliklər əlaqədar fərman layihəsi.

     Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankı (AYİB) Agentliyin əməkdaşlarına 

Azərbaycan Respublikasında energetika 

sektorunda tənzimləmə sahəsində 

qabaqcıl beynəlxalq təcrübə üzrə bilik 

və bacarıqlarının artırılması istiqamətində 

dəstək göstərib. AYİB AERA, Energetika 

Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi, “Azərenerji” ASC, “Azərişıq” ASC, 

“Azəriqaz” İB, “Azəristiliktəchizat” ASC, 

Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi 

kimi qurumların nümayəndələrinə təlimlər 

keçirib. Həmin layihə çərçivəsində AYİB 

Avropa Energetika Tənzimləyiciləri Şurasının 

(CEER) nümayəndələrini, o cümlədən 

Latviyanın Kommunal Xidmətlər üzrə 

Komissiyasının sədri Rolands İrklisi və 

İrlandiyanın Kommunal Xidmətlərinin 

Tənzimlənməsi üzrə Komissiyasının Elektrik 

Şəbəkələri üzrə meneceri Robert O‘Rurku 

5.2.   LAYİHƏLƏR

5.2.1.   BİLİK VƏ BACARIQLARIN 
ARTIRILMASI LAYİHƏSİ
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5.2.2.   “YENİ YARADILMIŞ ENERJİ 
MƏSƏLƏLƏRİNİ TƏNZİMLƏMƏ 
AGENTLİYİNİN FƏALİYYƏTİNƏ 
DƏSTƏK” LAYİHƏSİ

təlim keçmək üçün Bakıya dəvət edib.

     Bu təlimlərin məqsədi ölkədə energetika 

sektorunun liberallaşdırılmasının ilkin 

mərhələsində dəyər zənciri həlqələrinin 

bir-birindən ayrılması (parçalanması) 

imkanlarının daha geniş araşdırılması olub. 

Təlimlər həm də mövcud və planlaşdırılan 

ssenariləri nəzərə almaqla, təchizat 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və istehlakçı 

məmnunluğunun təmin edilməsi üçün yeni 

üsul və vasitələrin tapılmasında səlahiyyətli 

qurumlara yardım etmək məqsədi daşıyıb.

     AYİB-in Azərbaycan Respublikasında 

fəaliyyətinin bir hissəsi olaraq, 8 sentyabr 

2017-ci il tarixində Bank və Energetika 

Nazirliyi arasında Niyyət Protokolu 

çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasında 

yeni yaradılmış Enerji Məsələlərini 

Tənzimləmə Agentliyinin fəaliyyətinə dəstək” 

adlı yeni layihənin həyata keçirilməsinə 

başlanılıb. Bu layihədə həm Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq dövlət orqanlarının 

energetika sahəsində görülmüş əvvəlki 

işlər, həm də qabaqcıl beynəlxalq təcrübə 

baxımından müəyyən edilmiş yeni hədəflər 

nəzərə alınıb.

     AYİB Avropa ittifaqının və digər inkişaf 

etmiş ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi, 

bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi üsul 

və vasitələrinin araşdırılması, müəyyən 

olunmuş perspektiv inkişaf istiqamətləri 

üzrə qanunvericilik və digər hüquqi aktların 

layihələrinin hazırlanmasına, AERA-nın 

təsis edilməsi, onun müstəqil olması üçün 

hüquqi bazanın formalaşdırılmasına yardım 

edib.

    Bundan başqa, Bank liberal bazar 

şəraitində tənzimləmənin həyata keçirilməsi 

üzrə bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi, 

eləcə də uğurlu islahatların aparılması və 

bu qəbildən olan digər istiqamətlər üzrə 

səlahiyyətli dövlət orqanlarına köməklik 

göstərib.

Layihənin əsas məqsədi Avropa İttifaqının 
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3-cü Enerji Paketinin müvafiq müddəalarına 

və SYX-ya uyğun olaraq yeni yaradılmış enerji 

məsələləri üzrə tənzimləyicinin fəaliyyəti 

üçün tələb olunan hüquqi və institusional 

islahatların işlənib hazırlanması və həyata 

keçirilməsi vasitəsilə texniki yardımın 

göstərilməsi olub.

     Energetika Nazirliyinə göstərilən texniki 

yardımın bir hissəsi olaraq, AYİB təklif 

olunan qanunvericilik islahatlarının uğurla 

həyata keçirilməsi üçün həmin layihələrin 

hazırlanması prosesində maraqlı tərəflərin 

nümayəndələri ilə yüksək səviyyədə 

iş aparıb, ekspert səviyyəsində isə İşçi 

Qrupunun yaradılması təşəbbüsünü irəli 

sürüb, nəticədə, Energetika Nazirliyinin əmri 

ilə İşçi Qrupu yaradılıb. Həmin İşçi Qrupda 

müxtəlif maraqlı tərəflər, o cümlədən 

Energetika Nazirliyi, AERA, AYİB və tənzimləmə 

subyektləri təmsil olunub.

     Layihənin spesifik məqsədləri aşağıdakı 

kimi müəyyən olunub: 

1.   Azərbaycanda Aİ-yə üzv dövlətlərin 

tənzimləmə sahəsində qabaqcıl 

təcrübələrinə əsaslanan və ölkənin 

konstitusional, normativ-hüquqi və 

institusional bazasına uyğunlaşdırılmış 

Agentliyin fəaliyyəti üçün İcra Planının işlənib 

hazırlanması;

2.   Aİ-də enerji məsələlərinin tənzimlənilməsi 

modelinə uyğun olaraq energetika sektoru 

üzrə tənzimləyici orqan üçün hüquqi 

bazanı müəyyən edən əsas qanunvericilik 

layihəsinin hazırlanması (“Energetika 

və kommunal xidmətlər sahələrində 

tənzimləyici haqqında” Qanun) və mövcud 

qanunvericiliyə dəyişikliklərin təklif edilməsi;

3.   Şəffaflığın artırılması və İcra Planının, 

eləcə də “Energetika və kommunal 

xidmətlər sahələrində tənzimləyici 

haqqında” Qanun layihəsinin və mövcud 

qanunvericiliyə düzəlişlərin hazırlanmasında 

bütün maraqlı tərəflərin iştirakının təmin 

edilməsi məqsədilə məsləhətləşmə 

prosesində Energetika Nazirliyinə və AERA-ya 

dəstək göstərilməsi;

4.   Əsas tənzimləmə funksiyalarına xüsusi 

diqqət ayırmaqla, enerji məsələləri üzrə 

tənzimləyicinin əməkdaşlarının bacarıqlarının 

və texniki biliklərinin artırılması istiqamətində 

təlim proqramının işlənib hazırlanması və 

təlimlərin həyata keçirilməsi. 
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6. DAVAMLI 
İNKİŞAF, 
GƏLƏCƏYƏ 
BAXIŞ
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6.1.   AGENTLİYİN İNKİŞAF 
İSTİQAMƏTLƏRİ

6.2.   İNNOVASİYA TƏDBİRLƏRİ

6.3.   İNVESTİSİYA TƏDBİRLƏRİ

    Tənzimləmə subyektlərinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə Agentliyin inkişaf 

istiqamətləri müəyyənləşdirilib. Bunlar: 

•   İstehsalçılar, ötürücülər, paylayıcılar, 

təchizatçılar və istehlakçılar arasında 

beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmış 

mexanizmlərinin tətbiq edilməsi ilə 

tənzimlənməsi:

-   qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi 

ilə bağlı təkliflərin verilməsi;

-   inhisarçılıqla mübarizə və istehlakçıların 

məmnunluğunun təmin edilməsi;

-   subyektlər arasında müqavilə 

münasibətlərinin formalaşdırılması;

-   enerjisistemin səmərəli fəaliyyətini və 

istehlakçıların maraqlarını təmin edəcək tarif 

siyasəti ilə bağlı təkliflərin verilməsi.

•   Sağlam rəqabət mühitinin yaradılması və 

tənzimlənən sahədə istehsalın səmərəliliyinin 

artırılması üçün tədbirlərinin görülməsi;

•   Müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən 

təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin təhlili:

-   invesitisya qoyuluşu ilə bağlı səmərliliyinin 

təhlili və təkliflərin verilməsi;

-   tarif metodologiyasının işlənməsi, tətbiqi, 

xərclərinin təhlili və tanınması;

-   enerjinin istehsalına yanacaq sərfinin təhlili 

və simulyasiyası;

-   itkilərin normaya uyğunluğunun təhlili;

-   qoyuluş güclərindən səmərəli istifadənin 

və sistem dayanıqlığının təhlili;

-   baş vermiş qəzaların araşdırılması və 

perspektiv təkliflərin verilməsi;

-   xidmətin keyfiyyətinin və əlçatanlığının 

təhlili.

•   restrukturizasiya tədbirləri ilə bağlı təkliflərin 

verilməsi:

-   özəlləşdirmə yolu ilə rəqabətin 

gücləndirilməsi;

-   dövlət və özəl tərəfdaşlığı ilə bağlı 

təkliflərin verilməsi;

-   özəlləşdirmədə prioritet istiqamətlər 

barədə təkliflərin verilməsi;

•   İnvestisiyaların cəlbi üçün stimullaşdırıcı 

mexanizmlərin hazırlanması:

-   generasiya güclərinin inkişafı üçün əlverişli 

şəraitin formalaşdırılması;

-   enerji istehsalında bərpa olunan enerji 

mənbələrindən (BOEM) istifadə ilə bağlı 

təkliflərin verilməsi;

-   paylayıcı elektrik şəbəkəsinin yenidən 

qurulmasının həlli yolları. 

•   Mühəndis-kommunikasiya təminatı 

sistemlərinə və xidmətlərin keyfiyyətinə 

nəzarətin təşkili:

-   davamlı texniki nəzarət və qabaqlayıcı 

tədbirlərin görülməsi;

-   baş vermiş qəzaların araşdırılması və 

qarşısının alınması üçün təşkilati-texniki 

tədbirlərin hazırlanması və onların icrasına 

nəzarət;

-   səmərəli fəaliyyət və dayanıqlı inkişafla 

bağlı təkliflərin verilməsi.

•   Tənzimləmə fəaliyyətinin innovativ 

inkişafı məqsədi ilə:

-   rəqabət mühitli bazar münasibətləri 

formalaşmış ayrı-ayrı ölkələrdə tətbiq edilən 

tənzimləmə mexanizmləri və üsulları, 

habelə texnoloji innovasiyalar öyrənilib, 

ümumiləşdirilib və tətbiqi üzrə təkliflər 

hazırlanıb;

-   müxtəlif beynəlxalq və yerli qurumların 

innovativ həllərlə bağlı təşkil etdiyi 

tədbirlərdə iştirak edib;

-   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli 

Fərmanı ilə nəzərdə tutulmuş “Kommunal 

Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi”nin 

konsepsiyasının və arxitekturasının 

hazırlanmasında iştirak edilib.

    Tənzimlənən sahənin investisiya 

cəlbediciliyinin artırılması məqsədi ilə 

Agentlik:

-   Tarif siyasətində müvafiq dəyişikliklərin 

edilməsi istiqamətində araşdırmalar aparıb, 

tarif metodologiyası və ona uyğun təkliflər 

hazırlayıb, SYX üzrə alt işçi qrupun icraçıları 

ilə müzakirə edib;

-   Özəl investisiyanın cəlb edilməsi məqsədi 

ilə mövcud modellərin qiymətləndirilməsi 

və yeni iqtisadi modellərin 

layihələndirilməsində iştirak edib;
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-   Tənzimlənən sahələrdə azad rəqabətə 

əsaslanan liberal bazar modelinə mərhələli 

keçidlə bağlı təkliflər hazırlayıb;

-   İnvestorların maraqlarının artırılması 

məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatları cəlb 

etməklə BOEM-dən istifadə sahəsində pilot 

layihələrin hazırlanmasında iştirak edib; 

-   Transmilli şirkətlərin müvafiq sahəyə 

yatırımları ilə bağlı verdikləri təkliflərin iqtisadi, 

hüquqi və texniki ekspertizasını aparıb, 

müvafiq rəylərini hazırlayıb;

-   Hazırlanmasında iştirak etdiyi qanunvericilik 

aktlarının layihələrinə tənzimlənən sahənin 

investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına dair 

müddəaları daxil edib;

-   Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

“Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə 

sahəsində pilot layihələrin həyata keçirilməsi 

tədbirləri haqqında” 5 dekabr 2019-cu il 

tarixli 1673 nömrəli Sərəncamının bir sıra 

müddəalarının icrasına cəlb edilib; 

-   Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, “Tik 

idarə et - təhvil ver” modeli, “Dövlət və özəl 

sektor əməkdaşlığı - alternativ satınalmalar 

modeli”, “Elektrik enerjisinin istehsalı sahəsinə 

dövlət özəl sektor tərəfdaşlıq modeli 

əsasında investisiyaların cəlb edilməsi 

imkanları” çərçivəsində daxili və xarici 

investisiyaların cəlb olunması istiqamətində 

araşdırmalar aparıb; 

-   Tənzimləmə subyektlərinin mövcud 

vəziyyəti təhlil edilməklə, ölkənin enerji 

təhlükəsizliyi və iqtisadi maraqlarını 

təmin etmək baxımından əhəmiyyəti, 

sahə xüsusiyyətləri, yerli əhəmiyyəti 

nəzərə alınmaqla tənzimlənən sahələrin 

liberallaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi, rəqabət mühitinin 

formalaşdırılması ilə bağlı araşdırmaları 

davam etdirib.

-   Tənzimlənən sahələrdə liberallaşma 

üzrə təkliflərin ümumiləşdirilməsi üçün 

tənzımləmə subyektlərindən və onların 

törəmə müəssisələrdən məlumatları 

toplayaraq, onların hüquqi statusları, təşkilati-

hüquqi formaları, maliyyə vəziyyətləri, biznes 

proseslərini təhlil edib;

-   Su elektrik stansiyaları üzrə qoyuluş gücü 

baxımından meyar kimi 25 MVt-dan, istilik 

elektrik stansiyalarından isə pik yüklərinin 

10%-dən aşağı olanların özəlləşdirilməsi 

və ya idarəetməyə verilməsinin 

mümkünlüyünü nəzərdən keçirib;

-   Araşdırmalar apararaq, elektrik enerjisinin 

istehsalı sahəsinə özəl investisiyaların cəlb 

edilməsi üçün aktivlərin prioritetləşdirilməsi 

və faydalı iş əmsalı (FİƏ) 44% təşkil edən 

modul tipli elektrik stansiyalarının 30%-dək 

havaya atılan istilik enerjisindən səmərəli 

istifadə edilməsi və FİƏ-nin əhəmiyyətli 

dərəcədə yüksəldilməsi məqsədi ilə 

özəlləşmə ilə bağlı qərarın qəbul edilməsi 

zərurətinin olduğunu müəyyən edib;

-   Paylayıcı elektrik şəbəkələrinin yenidən 

qurulması üçün investisiyaların cəlb 

edilməsi məqsədi ilə istehsal, ötürmə 

və təchizat fəaliyyətlərinin struktur 

bölgüsü üçün balans mənsubiyyətinin 

müəyyənləşdirilməsi ilə fəaliyyətlərin 

texniki bölgüsünü təklif edib, aktivlərin 

və öhdəliklərin ayrılması ilə səlahiyyət 

və məsuliyyətlərin hüquqi bölgüsünün 

aparılması, regional enerjitəchizat 

müəssisələrinin yaradılması və 

uzunmüddətli idarəetməyə verilməsi yolu 

ilə özəlləşdirilməsi barədə qərarın qəbul 

edilməsinin vacibliyini müyyən edib;

-    Ölkə ərazisində BOEM-dən istifadə 

etməklə enerji istesahlı üçün qurulan, 

lakin fəaliyyəti tam təmin olunmayan 

və paylayıcı və ya ötürücü şəbəkəyə 

qoşulmamış stansiyaların mövcud vəziyyəti 

təhlil olunub və elektrik enerjisinin istehsalı 

sahəsinə özəl investisiyaların cəlb edilməsi 

ilə bağlı təkliflər hazırlayıb.



39

7. MALİYYƏ
GÖSTƏRİCİLƏRİMİZ
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Azərbaycan manatı ilə

Uzunmüddətli aktivlər

Cari aktivlər

Cəmi aktivlər

Öhdəliklər

Cəmi öhdəliklər

Kapital

Aktivlər

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

Cəmi cari aktivlər

Cəmi kapital

Cəmi cari öhdəliklər

Kapital və Öhdəliklər

Cari öhdəliklər

Cəmi kapital və öhdəliklər

6.464.980

9.734.597

15.160.792

1.038.785

1.038.785

16.199.577

16.199.577

6.176.048

800.930

6.926.005

50.973

50.973

6.976.978

6.976.978

Qeyri-maddi aktivlər

Debitor borcları

Əlavə kapital qoyuluşu

Gələcək dövrün gəlirləri

Nizamnamə kapitalı

Müddətli borc öhdəlikləri

Digər aktivlər

Yığılmış (mənfəət) zərər

Digər öhdəliklər

29.259

8.707.746

-

10.672

7.246.425

1 038.785

-

427.277

-

61.360

(988.362) 

50.973

Əmlak, tikili və avadanlıqlar

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin 

ekvivalentləri

6.435.721

1.016.179

7.914.367

-

6.176.048

312.293

7.914.367

-

31 dekabr
2019-cu il

31 dekabr
2019-cu il

     2018-2019-cu illər üzrə müstəqil auditorun hesabatına əsasən, Agentliyin maliyyə hesabatları onun 

müvafiq dövr üzrə maliyyə vəziyyətini və maliyyə nəticələrini, pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli 

aspektlər baxımından Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirib.

“ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİNİ TƏNZİMLƏMƏ AGENTLİYİ” PHŞ 31 DEKABR 2018 - 31 DEKABR 2019-CU 
İLLƏR ÜZRƏ  MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT





Azərbaycan manatı ilə

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat xərci

Məzənnə fərqindən xalis mənfəət

İnzibati və digər əməliyyat xərcləri

Məzənnə fərqindən xalis zərər

Digər gəlirlər

Maliyyə xərci

İl üzrə digər məcmu gəlirlər (xərclər)

Digər gəlirlər

Gəlirlər

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat gəliri

Dövlət tərəfindən ayrılan vəsait

5.158.157

-

(1.686.337)

112

(7.009.554)

(268)

-

-

-

-

-

204.373

(5.158.157)

-

(4.345.548)

(661)

2.440

(3.778)

-

(4.877)

Ümumi gəlirlər

Əməliyyat xərci

İl üzrə xalis mənfəət (zərər)

İl üzrə cəmi məcmu mənfəət 
(zərər)

11.772.557

8.234.823

8.234.667

8.234.667

8.318.474

(1.187.668)

(987.734)

(987.734)

11.772.557 8.318.474

31 dekabr 2019-cu il 
tarixində bitən il üzrə

31 dekabr 2018-ci il 
tarixində bitən il üzrə

“ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİNİ TƏNZİMLƏMƏ AGENTLİYİ” PHŞ 31 DEKABR 2018 - 31 DEKABR 2019-CU 
İLLƏR ÜZRƏ MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ DİGƏR MƏCMU GƏLİRLƏR HAQQINDA HESABAT
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