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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ НО-1 

от 27.01.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 27.01.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-33 от 25.01.2016 г. относно заявление с вх. № Е-13-210-7 от 11.12.2015 г., подадено от 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД за назначаване за Номиниран оператор 

на пазара на електроенергия, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление с вх. № Е-13-210-7 от 11.12.2015 г., 

подадено от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) с искане за 

назначаване на дружеството за Номиниран оператор на пазара на електроенергия (НОПЕ) 

съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за 

установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението 

на претоварването (Регламент (ЕС) 2015/1222, Регламента, публикуван в официален вестник 

на Европейския съюз L 197 от 25.07.2015., в сила от 15.08.2015 г.). 

Съгласно член 4, пар. 1, изр. 1 от Регламент (ЕС) 2015/1222 всяка държава-членка, 

която е свързана с електропровод към тръжна зона на друга държава-членка, гарантира, че 

ще бъдат назначени един или повече НОПЕ, които да извършват единното свързване на 

пазарите за ден напред и/или в рамките на деня. По силата на член 4, пар. 2, изр. 2 и 3 от 

Регламента НОПЕ се назначават за начален срок от четири години, като държавите-членки 

дават възможност да се кандидатства поне веднъж годишно за назначаване за НОПЕ, с 

изключение на случаите, когато се прилага член 5, пар. 1. Според последната разпоредба ако 

държава-членка или в тръжна зона на държава-членка към момента на влизането в сила на 

Регламент (ЕС) 2015/1222 вече е налице национален законоустановен монопол за услуги за 

сделки за ден напред и в рамките на деня, който изключва назначаването на повече от един 

НОПЕ, тази държава членка има задължение да уведоми Европейската комисията (ЕК) в срок 

от два месеца след влизането в сила на Регламента и може да откаже назначаването на 

повече от един НОПЕ за тръжна зона. По смисъла на член 5, пар. 2 от Регламента 

национален законоустановен монопол е налице, когато националното законодателство 

предвижда изрично, че не повече от един субект в рамките на държавата-членка или в 

тръжна зона в държавата-членка може да извършва услуги за сделки за ден напред и в 

рамките на деня.  

Съгласно чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на територията на страната 

се издава само една лицензия за дейността организиране на борсов пазар.   

В изпълнение на задължението по член 5, пар. 1 във връзка с член 4 от Регламент (ЕС) 

2015/1222 КЕВР с писмо с изх. № Е-04-11-6 от 14.10.2015 г. е уведомила ЕК, че в Р България 

е въведен национален законоустановен монопол за услуги за сделки за ден напред и в 

рамките на деня, който изключва назначаването на повече от един НОПЕ за пазарната зона, 

която включва цялата територия на страната. С писмото е отправено запитване относно 

необходимостта от провеждане на процедурата, регламентирана в член 6 от Регламента за 

назначаване на НОПЕ, предвид факта, че вече е налице национален законоустановен 



 

 

2 

 

монопол. С писмо с реф. № (2015)5671484 от 08.12.2015 г. ЕК посочва, че дори когато 

съществува национален монопол по смисъла на член 5 от Регламента, съответният кандидат 

може да бъде назначен като единствен НОПЕ, ако изпълнява критериите, поставени в член 6 

от Регламента. Следователно дори и в случай на национален законоустановен монопол 

Регламентът не предвижда изключение от процеса на назначаване на НОПЕ или от 

прилагането на критериите за назначаване на НОПЕ. 

 Във връзка с горното, КЕВР с писмо с изх. № Е-13-210-7 от 08.01.2016 г. е изискала 

от БНЕБ ЕАД да представи документи, доказващи, че операторът на борсовия пазар отговаря 

на критериите на член 6 от Регламента. Дружеството е предоставило изисканата информация 

с писмо с вх. № Е-13-210-7 от 14.01.2016 г.  

 

След преглед на предоставената от заявителя информация и документи във 

връзка с изискванията за назначаване на НОПЕ, са установени следните факти и 

произтичащите от тях изводи, представени по съответните критерии за назначаване на 

НОПЕ съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2015/1222:  

„Българска независима енергийна борса” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-422-11 от 

31.03.2014 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 

дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“, за срок от 10 (десет) 

години. БНЕБ ЕАД е еднолично акционерно дружество с ЕИК 202880940, вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: Р 

България, гр. София, област София, община Столична, район Оборище, ул. „Веслец” № 16, 

със следния предмет на дейност: „Организиране на борсов пазар за търговия в областта на 

енергетиката и свързаните с енергопотреблението продукти като електричество, 

природен газ, въглища, емисии и зелени сертификати, като система за търговия, която 

среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на допуснати до 

търговия на регулирания пазар на множество трети страни, в рамките на системата и 

въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти.“ 

Капиталът на дружеството е 1 214 800 лв. (един милион двеста и четиринадесет 

хиляди и осемстотин) лева, разпределен на 121 480 (сто двадесет и една хиляди четиристотин 

и осемдесет) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 (десет) 

лева всяка. Едноличен собственик на капитала е „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ 

ЕАД) с ЕИК 831373560. 

Дружеството е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите в 

състав: Константин Валериев Константинов - изпълнителен директор, Нина Томова 

Чупарова и Вяра Людмилова Маринова. От представените декларации от членовете на 

Съвета на директорите се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват 

търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството. От представените декларации от изпълнителния 

директор на БНЕБ ЕАД се установява, че дружеството не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация.  

 

1. По отношение изпълнението на член 6, пар. 1, б. „а“ от Регламента, се 

установи следното, относно изискването кандидатът за НОПЕ да разполага със или да 

договаря подходящи ресурси за общо и координирано функциониране, в съответствие с 

изискванията на единното свързване на пазарите за ден напред и/или в рамките на 

деня, включително необходимите ресурси за изпълнението на функциите на НОПЕ, 

финансови ресурси, необходимите информационни технологии, техническа 

инфраструктура и оперативни процедури, или да предостави необходимото 

доказателство, че е в състояние да осигури тези ресурси в разумен подготвителен 

период преди да поеме своите задачи съгласно член 7: 

БНЕБ ЕАД е посочило, че предоставя услуги във връзка с оперирането на българския 

пазар ден напред въз основа на сключени от дружеството споразумения: за консултантски и 

IT услуги с Nord Pool Consulting AS, за сътрудничество с Nord Pool Spot SA и за опериране 
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на пазар ден напред. Предоставяните от Nord Pool Spot SA услуги включват получаване на 

заявки за продажба или закупуване на електрическа енергия директно от пазарните 

участници на българския пазар и изчисляване на цената и обема на търгуваните сделки. Този 

процес ще се осъществява според механизма, прилаган на Скандинавския/Балтийския пазар. 

От своя страна Българската пазарна зона ще бъде интегрирана като част от процеса на 

европейското ценово обединение на региони. 

Във връзка с преценката за наличие на финансови ресурси за осъществяване на 

дейността по единното свързване на пазарите за ден напред и/или в рамките на деня е видно, 

че едноличният собственик на капитала е внесъл основен капитал в размер на 1 214 800 лв. 

Съгласно член 9 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003 от 16 декември 2002 г. относно 

изпълнението на правилата за защита на конкуренцията, предвидени в членове 81 и 82 от 

Договора за създаване на Европейската общност, БЕХ ЕАД е подписало Ангажименти във 

връзка с образувано дело „AT.39767 – БЕХ Електричество“, които ЕК е потвърдила на 

10.12.2015 г. По силата на тези Ангажименти и с цел осигуряване на финансова обезпеченост 

и независимост на БНЕБ ЕАД, БЕХ ЕАД се е задължило „изцяло да подкрепя дейностите, 

касаещи създаване на работеща платформа „Пазар ден напред“ и да продължава да осигурява 

необходимото финансиране и ключов персонал, които имат нужните компетенции и 

познания, за да създаде платформата, до прехвърляне на собствеността.“ 

БНЕБ ЕАД посочва, че генерирането на приходи ще започне след стартиране на 

реална работа на борсовия пазар. Към момента на подаване на заявлението за назначаване на 

НОПЕ дружеството не генерира приходи от дейността си, което се потвърждава от 

представения предварителен финансов отчет за 2015 г., включващ баланс на приходите и 

разходите. Следва да се отбележи, че на 19.01.2016 г. стартира първата реална тръжна сесия с 

ден на доставка 20.01.2016 г. Според дружеството, приложимите на борсовия пазар такси ще 

осигурят акумулиране на финансов ресурс в рамките на няколко години, който ще обезпечи 

необходимите ресурси за присъщите на дружеството дейности, включително при 

осъществяване на процесите по единното свързване на пазарите. В тази връзка БНЕБ ЕАД 

посочва, че в съответствие с бизнес плана, приложение към издадената Лицензия № Л-422-11 

от 31.03.2014 г., към настоящия момент дружеството не предвижда развитието на дейности, 

относими към единното свързване на пазарите. 

Предвид гореизложеното, предоставената от БНЕБ ЕАД информация удостоверява, че 

към настоящия момент заявителят има възможност да осигури необходимите ресурси за 

изпълнение на функциите на НОПЕ с цел постигане съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) 2015/1222 и в частност за изпълнение на задачите по член 7 от Регламента. 

Изпълнението на този критерий следва да бъде обект на наблюдение с оглед 

проследяване на основните предприемани от оператора действия и гарантиране постигане 

изпълнението на изискванията и осигуряване на необходимите ресурси в разумен и 

достатъчен срок преди реалното изпълнение на задачите, произтичащи от единното 

свързване на пазарите за ден напред и/или в рамките на деня.  

В допълнение, БНЕБ ЕАД следва да ангажира ресурси за изпълнение на задълженията 

си като НОПЕ и по отношение разработването на изискващите се методологии и процедури 

за единното свързване на пазарите за ден напред и/или в рамките на деня, за изпълнение на 

задачите съгласно член 7 от Регламента.  

 

2. Изпълнени са изискванията на член 6, пар. 1, б. „б“ и б. „е“ от Регламента, 

кандидатът за НОПЕ да е в състояние да гарантира, че участниците на пазара имат 

свободен достъп до информация във връзка със задачите на НОПЕ съгласно член 7, 

както и кандидатът за НОПЕ да е в състояние да третира всички участници на пазара 

по недискриминационен начин: 

За доказване изпълнението на тези критерии заявителят е представил следната 

информация: В заявлението си БНЕБ ЕАД посочва, че възприема подход на пълна 

прозрачност по отношение на дейността си от момента на започване на изграждане на 

изолиран пазар. В тази връзка посочва, че на интернет страницата на дружеството - 
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http://www.ibex.bg, се публикува необходимата на участниците на пазара информация във 

връзка с осъществяване на дейността на оператора на пазара на електроенергия и неговите 

задачи съгласно Регламента. На интернет страницата на дружеството е оповестен пакет от 

приложими правила, задължителни за пазара и за търговските участници. В Правила за 

поведение на пазара са предвидени изисквания за предоставяне на информация от 

търговските участници с цел постигне максимална степен на прозрачност и 

равнопоставеност за всички. Така например според чл. 24 от Правилата за поведение на 

пазара, цялата информация, която се разкрива публично съгласно настоящия раздел, се 

разкрива публично възможно най-рано и не по-късно от 60 минути след настъпване на 

събитието, което води до съответната информация. Такава информация се разкрива 

публично като съобщение на интернет сайта на съответния търговски участник и без забава 

той я изпраща по имейла на звеното „Пазарен надзор“, който я качва незабавно на интернет 

сайта на оператора на борсовия пазар.  

В дейността си БНЕБ ЕАД цели установяване на практики, позволяващи равен достъп 

до информация, която е съществена и влияе върху търсенето, предлагането и цените на 

търгуваните продукти, както и върху поведението на търговските участници. Дружеството 

декларира намерението си да насочи усилия и към въвеждането на правила и платформи за 

прозрачност, които да осигуряват информация не само за областите, в които оперира, но и за 

целия електроенергиен пазар. Борсовият оператор възнамерява до шест месеца след 

започване на реална борсова търговия да създаде Борсов съвет, включващ представители от 

всички групи участници на борсовия пазар, с оглед разискване на въпроси, свързани с 

развитието на борсовия пазар. Това ще позволи подобряване на комуникацията между БНЕБ 

ЕАД и членовете на борсата и ще даде възможност за обсъждане на стратегически цели, за 

ангажиране на участниците на борсовия пазар при решаването на основни въпроси за 

развитието на пазара и намиране на подходящи за всички страни решения.  Към момента на 

подаване на заявлението дружеството предоставя информация относно плановете за развитие 

на дейността си чрез организиране на информационни срещи с оглед запознаване на 

максимален брой участници на пазара.  

Изпълнението на този критерий следва да бъде предмет на постоянно наблюдение във 

връзка с член 7 от Регламента. 

 

3. Изпълнено е изискването на член 6, пар. 1, б. „в“ кандидатът за НОПЕ да бъде 

разходно-ефективен по отношение на единното свързване на пазарите за ден напред и в 

рамките на деня и във вътрешното си счетоводство да отчита поотделно функциите на 

оператор за свързване на пазарите (ОСП) и другите дейности, за да се избегне 

кръстосаното субсидиране.  

По смисъла на член 2, т. 30 от Регламента функция на оператор за свързване на 

пазарите (ОСП) означава задачата за съгласуване на заявките от единното свързване на 

пазарите за ден напред и в рамките на деня за различни тръжни зони и едновременно 

разпределяне на междузонова преносна способност.  

 По отношение на функциите на ОСП следва да се има предвид, че съгласно член 7, 

пар. 3 от Регламента, едно от първите изисквания за НОПЕ е не по-късно от осем месеца след 

влизането в сила на Регламента НОПЕ да представи на регулаторния органи и на Агенцията 

за сътрудничество между регулаторите на енергия план относно въвеждането и съвместното 

изпълнение на функциите на ОСП, определени в пар. 2 на чл.7 от Регламента, включително 

необходимите проекти на споразумения между НОПЕ и с трети страни. Планът трябва да 

включва подробно описание, предложения график за въвеждането, което трябва да продължи 

не повече от 12 месеца, и описание на очакваното въздействие на условията или методиките 

за установяване и изпълнение на функциите на ОСП. 

Съгласно член 4, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2015/1222 при наличие на национален 

законоустановен монопол КЕВР следва да одобрява таксите на НОПЕ или да определи 

методика за изчисляване на таксите, относими към единното свързване на пазарите за сделки 

за ден напред и в рамките на деня. В тази връзка в подходящ период преди стартирането на 

http://www.ibex.bg/
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дейностите по обединението на пазарите регулаторният орган следва да одобри таксите или 

да приеме методика, свързана и с дейността БНЕБ ЕАД като ОСП, въз основа на представени 

от дружеството конкретни, относими разходи за дейностите по единното свързване на 

пазарите.  

В тази връзка и с цел доказване на разходите, присъщи на съответната дейност, 

дружеството декларира, че ще прилага разделно счетоводство за регулаторни цели. В 

допълнение БНЕБ ЕАД посочва, че с оглед софтуерно обезпечаване отчетността по отделни 

дейности и организиране на вътрешната си счетоводната отчетност, към настоящия момент 

използва счетоводния софтуерен продукти - WorkFlow, чийто функционалности осигуряват 

възможности за водене на разделно счетоводство. В тази връзка БНЕБ ЕАД ще бъде 

проверяван от националния регулаторен орган и от независим финансов одитор, съгласно 

българското законодателство, по отношение на регулаторните сметки за отделните дейности, 

като част от лицензионните му задължения, съответно по отношение на годишния финансов 

отчет.  

БНЕБ ЕАД декларира, че успешно е приключил процеса по присъединяване като 

асоцииран член към PCR (Price Coupling of Regions) обединението. Това позволява на 

дружеството да използва PCR алгоритъма (EUPHEMIA). Асоциираното членство на БНЕБ 

ЕАД е предпоставка за бъдещото обединение на българския електроенергиен пазар със 

съседните пазарни зони. Успешно е приключил и процесът за членство в MRC  (Multi 

regional coupling project) - обединението на всички пазарни зони, обхващащи територията на 

страните от Европейския съюз (ЕС). В MRC инициативата членове са както борсовите 

оператори, така и независимите преносни оператори. От края на 2015 г. дружеството е член 

със статут на наблюдател, като след включване в пазарно обединение ще стане пълноправен 

член. Асоциираното членство в MRC предоставя достъп както до текущата информация, 

свързана с процесите на пазарна интеграция, така и чрез органите за взимане на решение и до 

влияние при определянето на политиките на MRC. 

Предвид горното, ефективността на разходите ще бъде осигурена и оптимизирана 

посредством участието на БНЕБ ЕАД в европейското ценово обединение на регионите – PCR 

и мултирегионалното обединение MRC. Участието в MRC ще даде възможност за 

синхронизиране на правилата и процедурите, по които ще функционира изолирания борсов 

пазар в Р България с действащите в общоевропейския пазар. Зоната на българския пазар ще 

бъде интегрирана в общностния пазар посредством споразуменията по MRC. Следователно 

всяка промяна в процедурите и правилата, приложими за обединението MRC, ще се прилага 

и в зоната на българския пазар, респективно ще се отразява в правилата за работа на 

българския борсов пазар. Оперирането по този начин на множество пазари ще доведе до 

оптимизиране на разходите и тарифите, отколкото ако борсовият оператор изгради и 

поддържа индивидуална за страната търговска платформа за сделките за ден на пред или в 

рамките на деня. В тази връзка процесът на съответствие с критерия по член 6, пар. 1, б. „в“ 

от Регламента следва да бъде обект на постоянно наблюдение, като част от този процес е 

представянето на плана по член 7, пар. 3 от Регламента. 

 

4. По отношение на изискването на член 6, пар. 1, б. „г“ дейността на кандидата 

за НОПЕ да е разделена в достатъчна степен от тази на другите участници на пазара, се 

установи следното: 

БНЕБ ЕАД притежава лицензия за дейността „организиран борсов пазар на 

електрическа енергия“. Капиталът на дружеството е 100% собственост на БЕХ ЕАД, който е 

собственик на 100% от капитала на група енергийни предприятия за пренос, производство и 

доставка на електрическа енергия, съставляващи негови части, в това число и на 

независимия оператор на електропреносната система - „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД. 

Дъщерните дружества на БЕХ ЕАД, изпълняващи функциите по производство или 

доставка, нямат пряко или непряко участие в капитала на БНЕБ ЕАД, нито БНЕБ ЕАД има 

участие в дъщерни дружества от БЕХ ЕАД, изпълняващи дейности по доставка или 
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производство на електрическа енергия.  

БНЕБ ЕАД декларира, че дейността му ще се извършва в съответствие с Регламента, 

включително по отношение на: 

- отделни сметки за всяка дейност в обхвата на лицензионната му дейност; 

- задължението да осигурява информация на регулаторния орган; 

- ограничения при използването на конфиденциална и търговски чувствителна 

информация; 

- задължението да бъде независим от интересите в производството и/или преноса 

и/или доставката на електрическа енергия; 

- задължението да не дискриминира лице и/или лица, участници на пазара.  

Следва да се отбележи, че част от поетите от БЕХ ЕАД ангажименти по дело 

„AT.39767 – БЕХ Електричество“ са свързани с осигуряване на финансова обезпеченост и 

независимост на БНЕБ ЕАД, като БЕХ ЕАД следва да прехвърли собствеността и капитала 

на БНЕБ ЕАД на Министерство на финансите в шестмесечен срок от влизане в сила на 

ангажиментите. Това прехвърляне следва да гарантира равнопоставеност, прозрачност и 

независимост и в тази връзка критериите и механизмите за осъществяването му са описани в 

раздел D от ангажиментите. 

Предвид изложеното, към момента на стартиране на дейностите по единно свързване 

на пазарите БНЕБ ЕАД ще е напълно разделена от дейността на останалите участници на 

пазара. В тази връзка ЕК ще следи за гарантиране на независимостта на борсовия оператор 

чрез назначения от БЕХ ЕАД и одобрен от ЕК контролиращ управител.  

 

5. По отношение изискванията на член 6, пар. 1, б. „д“, ако кандидатът е 

назначен за национален законоустановен монопол за услуги за сделки за ден напред и в 

рамките на деня в държава-членка, не използва таксите, определени в член 5, параграф 

1, за да финансира своите дейности по сделки за ден напред и в рамките на деня в 

държава-членка, различна от тази, в която се събират тези такси, се установи следното: 

БНЕБ ЕАД посочва, че към момента кандидатства за НОПЕ единствено за 

територията на пазарна зона България. Отчитайки обстоятелството, че дейностите по 

единното свързване на пазарите ще са в ход на по-късен етап, БНЕБ ЕАД заявява, че не 

предвижда да извършва дейности, относими към сделки за ден напред и в рамките на деня в 

друга-държава членка. БНЕБ ЕАД декларира, че ще уведоми незабавно регулаторния орган, 

ако бъде назначен за НОПЕ за пазарна зона България и реши да се възползва от 

възможността да предлага услуги за сделки за ден напред и в рамките на деня в друга 

държава-членка без да е необходимо назначение за това. 

 

6. Изпълнено е изискването на член 6, пар. 1, б. „ж“ кандидатът за НОПЕ да е 

въвел подходящи механизми за надзор на пазара: 

БНЕБ ЕАД посочва, че в структурата на борсовия оператор е създадено независимо 

звено „Пазарен надзор“, което докладва на Съвета на директорите, работи съвместно с 

националния регулаторен орган и сезира компетентните органи при констатиране на пазарни 

злоупотреби и нарушение на конкуренцията. Основните дейности на звеното „Пазарен 

надзор“ са: наблюдение на пазара, следене за спазване на Борсовите правила от членовете на 

борсовия пазар, следене за отсъствие на пазарни злоупотреби и манипулации на пазара, 

следене за равнопоставеност на търговските участници по отношение на достъпа до 

информация. Структурирането и правилата, по които звеното осъществява основните си 

функции, са подробно описани в Правилата за поведение на борсовия пазар.  

В доказателство на гореизложеното, на общодостъпно място на интернет сайта на 

БНЕБ са налични всички необходими документи, както следва: 

 Правила за поведение на пазара, Правила за работа на организиран борсов пазар, 

Правила за сетълмент – http://goo.gl/sclXRi; 

 Договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия - http://goo.gl/3dORur. 

http://goo.gl/sclXRi
http://goo.gl/3dORur
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7. По отношение на изискването на член 6, пар. 1, б. „з“ кандидатът за НОПЕ да 

е сключил подходящи споразумения за прозрачност и поверителност с участниците на 

пазара и с оператора на преносната система, се установи следното: 

Членството на БНЕБ ЕАД в PCR и MRC е важна стъпка за постигане на целите за 

либерализиране и интегриране на електроенергийния пазар. Следвайки Европейския целеви 

модел и отчитайки разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/1222, в контекста на членството на 

БНЕБ ЕАД в двете организации, които са в основата на единното свързване на пазарите, ще 

се даде възможност за синхронизиране на правилата и процедурите, по които ще 

функционира изолираният борсов пазар, с действащите в общоевропейския такъв. В 

допълнение към това е и обстоятелството, че всички Европейски борси следват съответните 

правила и процедури и са част както от PCR консорциума, така и от MRC обединението.  

БНЕБ ЕАД е уредило задълженията си за поверителност с търговските участници, 

членове на борсовия пазар в раздел IV от Договора за участие на борсов пазар на 

електрическа енергия. В допълнение, документите, част от борсовите правила, съдържат 

разпоредби относно информацията, собствеността, начините и задълженията за 

предоставянето й.  

Към момента операторът на преносната система и кандидатът за НОПЕ организират 

съвместно оперативното управление на единното свързване на пазарите за ден напред и в 

рамките на деня предвид сложността на процесите, съпътстващи единното свързване на 

пазарите. Предвид изложеното, операторът на преносната система и операторът на борсовия 

пазар ще пристъпят към сключване на споразумение за поверителност преди стартирането на 

процесите по единното свързване на пазарите. Това споразумение ще отчита изискванията на 

член 16 от Регламент (ЕС) 2015/1222, както следва: 

- Всяка поверителна информация, която се получава, обменя или предава, съгласно 

Регламента, е предмет на разпоредбите за професионална тайна; 

- Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всяко лице, 

което е предмет на разпоредбите на Регламента. 

- Получената поверителна информация, в хода на изпълнение на задълженията, да не 

се разкрива на друго лице или орган, без да се засягат случаите, уредени от националното 

право, другите разпоредби на Регламента или други съответни законодателни актове на ЕС. 

- Регулаторните органи, институциите или лицата, които получават поверителна 

информация съгласно Регламента, могат да я използват единствено за целите на 

изпълнението на своите функции по него. 

 

8. Изпълнено е изискването на член 6, пар. 1, б. „и“ от Регламента, кандидатът за 

НОПЕ да е в състояние e да предоставя необходимите услуги за клиринг и уреждане на 

отношения: 

БНЕБ ЕАД е страна по всички сделки за покупка и продажба, реализирани на 

борсовия пазар на електрическа енергия, и съответно всички финансови взаимоотношения се 

уреждат между борсовия оператор и съответния търговски участник. Операторът на 

борсовия пазар осъществява дейностите по определяне на взаимните задължения в резултат 

на реализирани сделки на борсовия пазар на електрическа енергия. Условията, сроковете и 

механизмите за изпълнение на финансовите задължения, възникнали във връзка с търговията 

на борсовия пазар, са уредени с Правилата за сетълмент. За извършваните от борсовия 

оператор услуги по сетълмент по отношение на търговията, осъществена на борсовия пазар, 

се събира такса, съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД.  

БНЕБ ЕАД предвижда при единното свързване на пазарите да бъдат сключени 

споразумения между НОПЕ и оператора на преносната система, както и между операторите 

на преносните системи на съседните държави, включени в процеса на единното свързване на 

пазарите. Тези споразумения следва да включват минимум информация за централните 

контрагенти, която да гарантира, че те действат като контрагенти на участниците на пазара 

за всички техни сделки по отношение на финансовите права и задължения, произтичащи от 

тези сделки, както и един спрямо друг, като контрагенти за обмена на енергия между тръжни 
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зони по отношение на финансовите права и задължения, произтичащи от този обмен на 

енергия. Споразуменията следва да включват и съответните механизми за разпределение на 

приходите от управление на претоварването, произтичащи от единното свързване на 

пазарите за ден напред и в рамките на деня. Всички участници и съответните агенти, както и 

механизмите за разпределение на разходите и приходите от дейността ще бъдат уточнени в 

процеса на подготовка на единното свързване на пазарите за ден напред и в рамките на деня.  

 

9. По отношение изискването на член 6, пар. 1, б. „й“ от Регламента кандидатът 

за НОПЕ да е в състояние да въведе необходимите комуникационни системи и 

практики за координиране с оператора на преносната система на държавата-членка, се 

установи следното: 

В заявлението си дружеството посочва, че на този етап „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, като оператор на преносната система, е в процес на одобрение за член със 

статут на наблюдател в MRC обединението. При стартиране на процесите за единното 

свързване на пазарите между БНЕБ ЕАД и оператора на преносната система ще бъдат 

сключени споразумения, които ще уреждат необходимите процедури и ще бъдат изградени 

необходимите системи в съответствие с изискванията, правилата и процедурите, приложими 

в MRC обединението. 

 

След направен анализ на заявлението се установи, че БНЕБ ЕАД изпълнява 

условията, предвидени в чл. 6 на Регламента. 

 

Чл. 4, ал. 8 от Регламента изисква държавата членка, в която е назначен НОПЕ, да 

гарантира, че това назначение ще бъде отменено, ако номинираният оператор на  пазара на 

електроенергия не поддържа съответствието с критериите, съгласно член 6, и не е в 

състояние да възстанови това съответствие в срок от шест месеца, след като е уведомен от 

назначаващия орган за това несъответствие. 

 

Предвид гореизложеното и на основание член 4 във връзка с член 6 от Регламент 

(ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно 

разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Назначава „Българска независима енергийна борса” ЕАД, с ЕИК 202880940, 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания със седалище и адрес на 

управление: гр. София, област София, община Столична, район Оборище, ул. „Веслец” 

№ 16 за Номиниран оператор на пазара на електроенергия на територията на 

Република България за срок от 4 (четири) години, считано от датата на постановяване 

на настоящото решение. 

2. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е длъжна в срока по т. 1 да 

изпълнява всички изисквания на чл. 6 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 

юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната 

способност и управлението на претоварването. 

3. Задължава „Българска независима енергийна борса“ ЕАД да уведомява 

Комисията за енергийно и водно регулиране по своя инициатива или по нейно искане 

за всички настъпили промени в изпълнението на критериите по чл. 6 от Регламент 

(ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно 

разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването. 

4. Комисията за енергийно и водно регулиране ще отмени назначаването на 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД като Номиниран оператор на пазара на 
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електроенергия на територията на Република България в случай, че не поддържа 

съответствие с критериите по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 

юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната 

способност и управлението на претоварването и не е в състояние да възстанови това 

съответствие в срок от 6 (шест) месеца след уведомяването от Комисията за енергийно 

и водно регулиране за това несъответствие. 

5. Да се информира Агенцията за сътрудничество между регулаторите на 

енергия за назначаването на Номиниран оператор на пазара на електроенергия.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


