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№ Съществуващ текст Предложен текст Мотиви Становище на КЕВР 

Чл. 1, 

ал. 1, 

т. 6 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 1. (1) 6. процедурите за 

регистриране на  почасови 

графици и извършване на 

сетълмент между 

търговските участници и 

независимия преносен 

оператор;  

Чл. 1. (1) 6. процедурите за 

регистриране на  графици за 

обмен и извършване на 

сетълмент между 

търговските участници и 

независимия преносен 

оператор; 

Да се отмени определението 

„почасови“, тъй като съгласно 

проектите на методики и изисквания 

към алгоритмите за пазарно свързване 

на пазарите „ден напред“ и „в рамките 

на деня“, които се разработват в 

изпълнение на Регламент 1222/2015, се  

предвижда възможността да се 

търгуват продукти, респективно да се 

известяват графици с период на 

доставка по-малък от 1 час (30 или 15 

минути). 

Предложението се приема.  

Чл. 1, 

ал. 1, 

т. 6 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 1. (1) 6. процедурите за 

регистриране на почасови 

графици и извършване на 

сетълмент между 

търговските участници и 

независимия преносен 

оператор 

Чл. 1. (1) 6. процедурите за 

регистриране на почасови 

графици в деня преди 

доставката и в рамките на 

деня на доставка и 

извършване на сетълмент 

между търговските 

участници и независимия 

преносен оператор 

Редакционна. 

Във връзка с въвеждане на новия 

пазарен сегмент „пазар в рамките на 

деня“. 

Предложението се приема по 

принцип. Приемането на графици 

след затваряне на пазара ден 

напред трябва да се регламентира, 

независимо от MTU-market time 

unit. В тази връзка е необходимо 

от разпоредбата думата 

„почасови“ да отпадне, тъй като 

съгласно проектите на методики и 

изисквания към алгоритмите за 

пазарно свързване на пазарите 

„ден напред“ и „в рамките на 

деня“, които се разработват в 

изпълнение на Регламент 

1222/2015, се  предвижда 

възможността да се търгуват 

продукти, респективно да се 

известяват графици с период на 

доставка по-малък от 1 час. 

Поради това, редакцията на чл. 1, 

ал. 1, т. 6 следва да бъде: 

„Чл. 1. (1) 6. процедурите за 

регистриране на графици в деня 
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преди доставката и в рамките на 

деня на доставка и извършване на 

сетълмент между търговските 

участници и независимия 

преносен оператор.“. 

Чл. 1, 

ал. 2 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 1. (2) Търговски 

участници по смисъла на 

тези правила са 

производителите на 

електрическа енергия, 

търговците на електрическа 

енергия, крайните клиенти, 

общественият доставчик на 

електрическа енергия, 

крайните снабдители на 

електрическа енергия, 

независимият преносен 

оператор, операторът на 

борсовия пазар, операторите 

на електроразпределителните 

мрежи, доставчиците от 

последна инстанция и 

разпределителното 

предприятие на тягова 

електрическа енергия. 

Чл. 1. (2) Търговски 

участници по смисъла на 

тези правила са 

производителите на 

електрическа енергия, 

търговците на електрическа 

енергия, координаторите на 

балансиращи групи, 

крайните клиенти, 

общественият доставчик на 

електрическа енергия, 

крайните снабдители на 

електрическа енергия, 

независимият преносен 

оператор, включително в 

качеството му на собственик 

на измервателна система, 

операторът на борсовия 

пазар, операторите на 

електроразпределителните 

мрежи, включително в 

качеството им на 

собственици на 

измервателни системи, 

доставчиците от последна 

инстанция и 

разпределителното 

предприятие на тягова 

електрическа енергия. 

Координаторите на балансиращи 

групи също са търговски участници. 

По този начин и когато съществува 

препращане към чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ в 

разпоредби на други членове от ПТЕЕ, 

отнасящи се до търговските 

участници, ще се постигне максимална 

яснота, че тези разпоредби се прилагат 

и за координаторите на балансиращи 

групи. В ПТЕЕ се използва понятието 

„собственик на измервателна система“ 

без да е пояснено, че се имат предвид 

единствено мрежовите оператори. От 

собствениците на измервателни 

системи единствено независимият 

преносен оператор и операторите на 

електроразпределителни мрежи имат 

задължения по ПТЕЕ. Това 

разграничаване не е направено в 

правилата. За избягване на 

възможностите за интерпретация дали 

един собственик на измервателна 

система попада в обхвата на ПТЕЕ или 

не, предлагаме да се използват 

понятията „независим преносен 

оператор“, „оператори на 

електроразпределителни мрежи“, 

„мрежови оператори“ в зависимост от 

текста и смисъла на разпоредбата. 

Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка 

редакцията на чл. 1, ал. 2 следва 

да бъде:  

„Чл. 1. (2) Търговски участници 

по смисъла на тези правила са 

производителите на електрическа 

енергия, търговците на 

електрическа енергия, 

координаторите на балансиращи 

групи, крайните клиенти, 

общественият доставчик на 

електрическа енергия, крайните 

снабдители на електрическа 

енергия, независимият преносен 

оператор, операторът на борсовия 

пазар, операторите на 

електроразпределителните мрежи, 

доставчиците от последна 

инстанция, разпределителното 

предприятие на тягова 

електрическа енергия. 
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Чл. 1, 

ал. 2, 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 1. (2) Търговски 

участници по смисъла на 

тези правила са 

производителите на 

електрическа енергия, 

търговците на електрическа 

енергия, крайните клиенти, 

общественият доставчик на 

електрическа енергия, 

крайните снабдители на 

електрическа енергия, 

независимият преносен 

оператор, операторът на 

борсовия пазар, операторите 

на електроразпределителните 

мрежи, доставчиците от 

последна инстанция и 

разпределителното 

предприятие на тягова 

електрическа енергия. 

Чл. 1. (2) Търговски 

участници по смисъла на 

тези правила са 

производителите на 

електрическа енергия, 

търговците на електрическа 

енергия, координаторите на 

балансиращи групи, 

крайните клиенти, 

общественият доставчик на 

електрическа енергия, 

крайните снабдители на 

електрическа енергия, 

независимият преносен 

оператор, включително в 

качеството му на собственик 

на измервателна система, 

операторът на борсовия 

пазар, операторите на 

електроразпределителните 

мрежи, включително в 

качеството им на 

собственици на 

измервателни системи, 

доставчиците от последна 

инстанция и 

разпределителното 

предприятие на тягова 

електрическа енергия. 

Координаторите на балансиращи 

групи също са търговски участници. 

По този начин и когато съществува 

препращане към чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ в 

разпоредби на други членове от ПТЕЕ, 

отнасящи се до търговските 

участници, ще се постигне максимална 

яснота, че тези разпоредби се прилагат 

и за координаторите на балансиращи 

групи. В ПТЕЕ се използва понятието 

„собственик на измервателна система“ 

без да е пояснено, че се имат предвид 

единствено мрежовите оператори. 

От собствениците на измервателни 

системи единствено независимият 

преносен оператор и операторите на 

електроразпределителни мрежи имат 

задължения по ПТЕЕ. Това 

разграничаване не е направено в 

правилата. За избягване на 

възможностите за интерпретация дали 

един собственик на измервателна 

система попада в обхвата на ПТЕЕ или 

не, предлагаме да се използват 

понятията „независим преносен 

оператор“, „оператори на 

електроразпределителни мрежи“, 

„мрежови оператори“ в зависимост от 

текста и смисъла на разпоредбата. 

Предложението се приема по 

принцип, като предложеният 

текст е представен по-горе във 

връзка с предложението на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД. 

Чл. 1, 

ал. 3 

БНЕБ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 1. (3) Всички сделки, 

обмени, доставки и графици, 

извършени и регистрирани в 

съответствие с тези правила, 

са в Централно европейско 

време. 

Предложението цели съобразяването с 

нуждите на търговските участници и 

уеднаквяване на борсовия пазар, 

междусистемните обмени, 

централизирания пазар за двустранни 

договори и пазара в рамките на деня 

със известяването на сделките и 

Предложението не се приема. 
Официалното часово време в 

Република България е 

източноевропейското време 

(UTC+2). Всички системи за 

измерване, системи за управление, 

системи за администриране на 
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вътрешните обмени.   пазара, стандартизирани товарови 

профили и др. са съобразени с 

официалното часово време в 

България. Прилагането на 

източноевропейското време не 

съставлява пречка за бъдещо 

обединение на националния пазар 

със съседни пазари и/или 

регионални пазарни обединения.    

 

Чл. 2, 

ал. 1 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл.2. (1) Електроенергийният 

пазар включва следните 

взаимносвързани елементи: 

1. пазар на електрическа 

енергия чрез двустранни 

договори; 

2. борсов пазар на 

електрическа енергия; 

3. пазар на балансираща 

енергия; 

4. пазар на резерв и 

допълнителни услуги; 

5. пазар за предоставяне на 

междусистемна преносна 

способност (капацитет). 

Чл.2. (1) Електроенергийният 

пазар включва следните 

взаимносвързани елементи: 

1. пазар на електрическа 

енергия чрез двустранни 

договори; 

2. борсов пазар на 

електрическа енергия; 

3. пазар в рамките на деня 

4. пазар на балансираща 

енергия; 

5. пазар на резерв и 

допълнителни услуги; 

6. пазар за предоставяне на 

междусистемна преносна 

способност (капацитет). 

Редакционна. Предложението не се приема. 
Пазарът в рамките на деня следва 

да се разглежда като сегмент от 

борсовия пазар. 

 

Чл. 2, 

ал. 2, 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 2. (2) Предмет на 

сделките съгласно тези 

правила са: 

1. електрическа енергия за 

реализация на пазара по 

двустранни договори; 

2. електрическа енергия за 

реализация на борсовия 

пазар; 

3. електрическа енергия за 

Чл. 2. (2) Предмет на 

сделките съгласно тези 

правила са: 

1. електрическа енергия за 

реализация на пазара по 

двустранни договори; 

2. електрическа енергия за 

реализация на борсовия 

пазар; 

3. електрическа енергия за 

Редакционна. Предложението не се приема. 
Пазарът в рамките на деня следва 

да се разглежда като сегмент от 

борсовия пазар. 
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реализация на пазара на 

балансираща енергия; 

4. разполагаемост за участие 

в първично и вторично 

регулиране; 

5.  разполагаемост за студен 

резерв; 

6.  междусистемна преносна 

способност; 

7.  допълнителни услуги; 

8.  услуга „достъп до 

мрежата, включително 

системни услуги“; 

9. услуга „пренос на 

електрическа енергия и 

други мрежови услуги“; 

10. „отговорност за 

балансиране“. 

реализация на пазар в 

рамките на деня; 

4.  електрическа енергия за 

реализация на пазара на 

балансираща енергия; 

5.  разполагаемост за участие 

в първично и вторично 

регулиране; 

6.  разполагаемост за студен 

резерв; 

7.  междусистемна преносна 

способност; 

8.  допълнителни услуги; 

9.  услуга „достъп до 

мрежата, включително 

системни услуги“; 

10.  услуга „пренос на 

електрическа енергия и 

други мрежови услуги“; 

11. „отговорност за 

балансиране“. 

Чл. 2, 

ал. 1, 

т. 1 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 2. (1) 1. пазар на 

електрическа енергия чрез 

двустранни договори; 

Чл. 2. (1) 1. пазар на 

електрическа енергия чрез 

двустранни договори, 

сключени извън борсовия 

пазар на електрическа 

енергия; 

Да се определи обхватът на 

централизирания пазар на двустранни 

договори, част от борсовия пазар (т. 2 

от същия член), като се определи, че 

тази точка визира само сделките 

сключени извън него. 

Предложението се приема. 

Чл. 2, 

ал. 2, 

т. 1 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 2. (2) 1. електрическа 

енергия за реализация на 

пазара по двустранни 

договори; 

Чл. 2. (2) 1. електрическа 

енергия за реализация 

посредством двустранни 

договори, сключени извън 

борсовия пазар на 

електрическа енергия; 

Предложението е с идентична 

мотивация с чл. 2, ал. 1, т. 1 (по-горе) 

Предложението се приема. 
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Чл. 3            

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 3. Търговските 

участници придобиват право 

да регистрират сделки с 

електрическа енергия след 

регистрация съгласно 

изискванията на тези 

правила от съответния 

мрежови оператор, към 

чиято мрежа са 

присъединени обектите. 

Чл. 3. Търговските 

участници на регулиран и 

свободен пазар, придобиват 

право да регистрират сделки 

с електрическа енергия по 

чл. 2, ал. 1 след регистрация 

съгласно изискванията на 

тези правила от съответния 

мрежови оператор, към 

чиято мрежа са 

присъединени обектите. 

Дружеството предлага да се даде 

право на достъп до пазара в рамките 

на деня на всеки пазарен участник, 

независимо дали продава по 

регулирани или по свободно 

договорени цени. 

Предложението не се приема. В 

чл. 1, ал. 2 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ) са изброени всички 

търговски участници, 

включително тези на регулиран 

пазар. Придобиването на правото 

да се регистрират сделки с 

електрическа енергия от 

конкретни търговски участници е 

регламентирано в разпоредбите на  

ПТЕЕ, уреждащи работата на 

съответния вид пазар.    

Чл. 4, 

ал. 1 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 4. (1) Търговските 

участници по чл. 1, ал. 2 

сключват сделки с 

електрическа енергия по 

свободно договорени цени 

и/или регулирани цени за 

всеки отделен интервал на 

доставка, равен на един час. 

Чл. 4. (1) Търговските 

участници по чл. 1, ал. 2 

сключват сделки с 

електрическа енергия по 

свободно договорени цени 

и/или регулирани цени за 

всеки отделен интервал на 

доставка. 

Дружеството счита, че изразът „равен 

на един час“ следва да се заличи, тъй 

като съгласно проектите на методики и 

изисквания към алгоритмите за 

пазарно свързване на пазарите „ден 

напред“ и „в рамките на деня“, които 

се разработват в изпълнение на 

Регламент 1222/2015, се  предвижда 

възможността да се търгуват продукти, 

респективно да се известяват графици 

с период на доставка по-малък от 1 час 

(30 или 15 минути). 

Предложението се приема. 

Чл. 5, 

ал. 2 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 5. (2) Сделките по ал. 1 

се сключват по клирингова 

цена, определена за всеки 

отделен интервал на 

доставка от оператора на 

борсовия пазар, получил 

лицензия за организиране на 

борсов пазар на електрическа 

енергия. 

Чл. 5. (2) Сделките по ал. 1 

се сключват по цена, 

определена за всеки отделен 

интервал на доставка и за 

всеки отделен пазарен 

сегмент, администриран от 

борсовия оператор, получил 

лицензия за организиране на 

борсов пазар на електрическа 

енергия. 

Дружеството предлага думата 

„клирингова“ да се заличи, тъй като на 

борсовия пазар ще могат да се 

сключват сделки и при постоянно 

договаряне и чрез търг на 

централизирания пазар за двустранни 

договори, където принципът на 

ценообразуване не предполага 

определянето на клирингова цена. 

Предлага също да се добави 

допълнително определение, 

Предложението се приема. В 

тази вързка в Допълнителната 

разпоредба на ПТЕЕ са създадени 

дефиниции на понятията „борсов 

пазар“ и „пазарни сегменти“.   
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поясняващо че сделките могат да се 

сключват на всеки от пазарните 

сегменти, оперирани от борсовия 

оператор. 

Чл. 6, 

ал. 3 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 6. (3) Търговските 

участници по ал. 1, 

регистрирани на пазара на 

балансираща енергия като 

доставчици на балансираща 

енергия, в резултат на 

участие във вторично 

регулиране, са длъжни да 

предоставят наличните си 

диапазони за регулиране 

надолу и заплащат 

непроизведената 

електрическа енергия по 

цени, посочени в договорите 

по чл. 131, ал. 2 от 

правилата. 

Чл. 6. (3) Търговските 

участници по ал. 1, 

регистрирани на пазара на 

балансираща енергия като 

доставчици на балансираща 

енергия, в резултат на 

участие във вторично 

регулиране, са длъжни да 

предоставят наличните си 

диапазони за регулиране 

надолу и заплащат 

непроизведената 

електрическа енергия по 

цени, предложени на 

независимия преносен 

оператор. 

Дружеството посочва, че цените за 

участие във вторично регулиране се 

представят от доставчиците на 

балансираща енеригя на ЕСО ЕАД с 

писмо всеки месец, до 15-то число на 

месеца, за следващия месец и не са 

посочени в договорите по чл. 131, ал. 2 

от ПТЕЕ. 

Предложението се приема. 

Чл. 10, 

ал. 1 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 10. (1) Независимият 

преносен оператор 

организира търгове за 

предоставяне на 

междусистемна преносна 

способност съгласно 

изискванията на Регламент 

(ЕО) 714/2009 в координация 

със системните оператори на 

съседните държави съгласно 

„Тръжни правила“, 

съгласувани от КЕВР и 

публикувани на интернет 

страницата на независимия 

преносен оператор. 

Чл. 10. (1) Независимият 

преносен оператор 

организира експлицитни 

търгове за предоставяне на 

междусистемна преносна 

способност съгласно 

изискванията на Регламент 

(ЕО) 714/2009 в координация 

със системните оператори на 

съседните държави съгласно 

„Тръжни правила“, 

съгласувани от КЕВР и 

публикувани на интернет 

страницата на независимия 

преносен оператор. 

Да се добави думата „експлицитни“ 

пред търгове, за да се поясни начинът 

на разпределението на преносната 

способност.  

Предложението се приема. 
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Чл. 10, 

ал. 2 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 10. (2) В случай, че не е 

постигнато споразумение за 

провеждане на двустранни 

координирани търгове с 

някой от съседните системни 

оператори, независимият 

преносен оператор прилага 

временни правила за 

предоставяне на 50% от 

преносната способност на 

съответната граница, които 

се съгласуват от КЕВР и се 

публикуват на интернет 

страницата на независимия 

преносен оператор. 

Чл. 10. (2) В случай, че не е 

постигнато споразумение за 

провеждане на двустранни 

координирани експлицитни 

търгове с някой от съседните 

системни оператори, 

независимият преносен 

оператор прилага временни 

правила за предоставяне на 

50% от преносната 

способност на съответната 

граница, които се съгласуват 

от КЕВР и се публикуват на 

интернет страницата на 

независимия преносен 

оператор. 

Да се добави думата „експлицитни“ 

пред търгове, за да се поясни начинът 

на разпределението на преносната 

способност. 

Предложението се приема. 

Чл. 10, 

ал. 3 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 10. (3) Независимият 

преносен оператор 

изпълнява изискванията на 

Регламент (ЕС) 2016/1719, 

свързани с въвеждане на 

Хармонизирани тръжни 

правила за разпределение на 

междузонова преносна 

способност чрез единна 

европейска платформа за 

разпределение.   

Дружеството посочва, че въвеждането 

на единна европейска платформа за 

разпределение на междузонова 

преносна способност е 

регламентирано в Регламент (ЕС) 

2016/1719, поради което от 2019 г. 

ЕСО ЕАД ще прехвърли 

разпределението на българо-румънска 

и българо-гръцка граници на тази 

платформа. 

Предложението се приема. В 

тази връзка се създава нова алинея 

3 на чл. 10. 

Чл. 10, 

ал. 3, 

БНЕБ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 10. (3) При наличие на 

пазарно обединение на 

българската пазарна зона със 

съседна такава, независимият 

преносен оператор определя 

междусистемна преносна 

способност за разпределение 

чрез имплицитни търгове, 

което се осъществява от 

Да се предвиди възможността при 

пазарно обединение за имплицитно 

разпределение на преносна 

способност, което се осъществява от 

оператора на борсовия пазар. 

Предложението се приема. В 

тази връзка се създава нова алинея 

4 на чл. 10. 
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оператора на борсовия пазар. 

Чл. 11, 

т. 8а  

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 11. 8а. Договор за 

балансиране с 

търговец/производител/краен 

клиент; 

Този договор е различен от договора 

по т. 8 и следва да бъде регламентиран 

отделно. 

Предложението се приема в 

частта, отнасяща се до търговец 

на електрическа енергия без 

физически обекти. В чл. 62 от 

ПТЕЕ са уредени договорните 

отношения с търговските 

участници с физически обекти за 

случаите, когато същите не са 

прехвърлили отговорността за 

балансиране на своите обекти на 

координатор на балансираща 

група. В тази вързка следва да 

бъде създадена нова т. 8а в чл. 11 

със следвата редакция: 

„Чл. 11. 8а. договор за 

балансиране с търговец на 

електрическа енергия без 

физически обекти;“. 

Чл. 11, 

т. 11 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 11. 11. договор за 

участие на борсовия пазар на 

електрическа енергия; 

Чл. 11. 11. договор за 

участие за всеки отделен 

пазарен сегмент, част от 

борсовия пазар на 

електрическа енергия; 

Дружеството счита, че е необходимо 

прецизиране на чл. 11, т. 11, тъй като 

има отделни договори за участие на 

всеки от сегментите, оперирани от 

борсовия пазар на електрическа 

енергия. 

Предложението се приема. 

 

Чл. 12, 

ал. 2, 

т. 4 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 12. (2) Договорите по ал. 

1 се сключват между 

независимия преносен 

оператор, от една страна, и: 

4. търговци и производители 

на електрическа енергия, 

които сключват сделки за 

внос и износ. 

 

Да отпадне. Дружеството посочва, че предвид 

разпоредбите на Регламент 1222/2015 

на ЕК (CACM GL) и с оглед решение 

№ НО-1 от 27.01.2016 г. на КЕВР, с 

което БНЕБ ЕАД се назначава за 

номиниран оператор на пазара на 

електроенергия (НОПЕ) за 

територията на България, всички 

НОПЕ следва да работят целенасочено 

и в установените срокове за 

Предложението не се приема. 
Отпадането на цена за достъп и 

пренос до/през електропреносната 

мрежа, която се заплаща от 

търговци и производители на 

електрическа енергия, които 

сключват сделки за внос и износ, 

противоречи на принципите за 

равнопоставеност и 

недискриминационно третиране 
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осъществяване на пазарно обединение 

на пазарите ден напред и в рамките на 

деня. От друга страна, планирането и 

стартирането на интеграционен проект 

за пазарно обединение на пазарите ден 

напред би било възпрепятствано, тъй 

като налагането на такси пренос и 

достъп върху енергията за износ с 

произход България води до 

неприложимост на общоевропейския 

алгоритъм за определяне на цените и 

потоците (EUPHEMIA). Това по 

същество представлява пречка за 

реализиране на пазарно обединение с 

всяка една от съседните пазарни зони. 

В допълнение регламентацията на 

налагането на таксите пренос и достъп 

върху енергията за износ с произход 

България е единствено в ПТЕЕ, като в 

ЗЕ има единствено препратка към 

горепосочените Правила (чл. 104 от 

ЗЕ). 

на търговските участници 

съгласно Закона за енергетиката 

(ЗЕ). В тази връзка ЗЕ не допуска 

изключение по отношение тези 

плащания за конкретни участници 

на пазара. 

Чл. 12, 

ал. 3 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Няма съществуващ текст Чл. 12. (3) В договора по ал. 

2, т. 3 се уговарят и редът и 

условията за превеждане от 

операторите на 

електроразпределителни 

мрежи на независимия 

преносен оператор на сумите 

за достъп до 

електропреносната мрежа, 

дължими от клиенти и 

производители за обекти, 

присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа. 

Предложението цели по-ясно 

регламентиране на отношенията 

между оператора на 

електропреносната мрежа и 

операторите на 

електроразпределителни мрежи. 

Предоставянето на достъп до 

електропреносната мрежа е системна 

индивидуална услуга, предоставяна от 

ЕСО ЕАД на производителите на 

електрическа енергия от слънчева и 

вятърна енергия. В тази връзка 

отношенията между операторите не 

може да се развиват по начин, който 

Предложението се приема. 
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не е договорен. 

Чл. 13, 

ал. 2, 

т. 4 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 13. (2) Договорите по ал. 

1 се сключват между 

независимия преносен 

оператор, от една страна, и: 

4. търговци и производители 

на електрическа енергия, 

които сключват сделки за 

внос и износ. 

 

Да отпадне. Предвид разпоредбите на Регламент 

1222/2015 на ЕК (CACM GL) и с оглед 

решение № НО-1 от 27.01.2016 г. на 

КЕВР, с което БНЕБ ЕАД се назначава 

за НОПЕ за територията на България, 

всички НОПЕ следва да работят 

целенасочено и в установените 

срокове за осъществяване на пазарно 

обединение на пазарите ден напред и в 

рамките на деня. От друга страна, 

планирането и стартирането на 

интеграционен проект за пазарно 

обединение на пазарите ден напред би 

било възпрепятствано, тъй като 

налагането на такси пренос и достъп 

върху енергията за износ с произход 

България води до неприложимост на 

общоевропейския алгоритъм за 

определяне на цените и потоците 

(EUPHEMIA). Това по същество 

представлява пречка за реализиране на 

пазарно обединение с всяка една от 

съседните пазарни зони. 

В допълнение регламентацията на 

налагането на таксите пренос и достъп 

върху енергията за износ с произход 

България е единствено в ПТЕЕ, като в 

ЗЕ има единствено препратка към 

горепосочените Правила (чл. 104 от 

ЗЕ). 

Предложението не се приема. В 

тази връзка мотиви са изложени 

по-горе по предложението на 

БНЕБ ЕАД по чл. 12, ал. 2. 

Чл. 13, 

ал. 3  

„ЕВН 

Бълга

Няма съществуващ текст. Чл. 13. (3) В договора по ал. 

2, т. 3 се уговарят редът и 

условията за превеждане от 

операторите на 

Дружеството посочва, че се цели по-

ясно регламентиране на отношенията 

между оператора на 

електропреносната мрежа и 

Предложението се приема. 
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рия“ 

ЕАД; 

„ЧЕЗ 

разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

електроразпределителни 

мрежи на независимия 

преносен оператор на сумите 

за пренос през 

електропреносната мрежа, 

дължими от клиенти за 

обекти, присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа. 

операторите на 

електроразпределителни мрежи. 

Чл. 15, 

ал. 2, 

т. 4 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия' 

АД 

Чл. 15. (2) Договорите по 

регулирани цени се сключват 

между: 

4. производителите, които 

произвеждат електрическа 

енергия от възобновяеми 

източници и по комбиниран 

начин, от една страна, и: 

а) обществения доставчик; 

б) крайния снабдител. 

Чл. 15. (2) Договорите по 

регулирани цени се сключват 

между: 

4. производителите, които 

произвеждат електрическа 

енергия от възобновяеми 

източници до размера на 

нетното специфично 

производство на 

електрическа енергия, и по 

комбиниран начин, от една 

страна, и: 

а) обществения доставчик; 

б) крайния снабдител. 

 

 

 

Редакционна, във връзка с чл. 31, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕВИ. 

Предложението се приема. 

Чл. 15, 

ал. 3,  

т. 2 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 15. (3) Договорите по 

свободно договорени цени се 

сключват между:  

2. общественият доставчик, 

от една страна, и: 

а) крайните снабдители за 

случаите, предвидени в ЗЕ;  

б) доставчици от последна 

инстанция; 

в) търговци на електрическа 

Чл. 15. (3) Договорите по 

свободно договорени цени се 

сключват между:  

2. обществения доставчик, от 

една страна, и: 

а) крайните снабдители за 

случаите, предвидени в ЗЕ;                                 

б) доставчици от последна 

инстанция; 

в) търговци на електрическа 

Допълнителни точки, които да 

регламентират и възможността за 

сключване на сделки за продажба от 

страна на обществения доставчик на 

борсовия пазар и с крайни клиенти, 

което е в съответствие с чл. 92 от ЗЕ. 

Предложението се приема с 

направено терминологично 

съответствие на понянието 

„оператор на борсовия пазар“ с 

използваното такова в ЗЕ. В тази 

връзка в разпоредбата на чл. 15, 

ал. 3, т. 2 се съдават нови 

подточки „г“ и „д“ със следните 

редакции: 

„г) оператора на борсовия пазар; 
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енергия; 

 

енергия; 

г) борсовия оператор; 

д) крайни клиенти, 

регистрирани на пазара по 

свободно договорени цени; 

д) крайни клиенти, регистрирани 

на пазара по свободно договорени 

цени.“.  

Чл. 15, 

ал. 3,  

т. 3 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 15. (3) Договорите по 

свободно договорени цени се 

сключват между: 

3. търговците на 

електрическа енергия, от 

една страна, и: 

а) крайни клиенти, 

регистрирани на пазара по 

свободно договорени цени; 

б) други търговци на 

електрическа енергия; 

в) доставчик от последна 

инстанция.  

 

Чл. 15. (3) Договорите по 

свободно договорени цени се 

сключват между: 

3. търговците на 

електрическа енергия, от 

една страна, и: 

а) крайни клиенти, 

регистрирани на пазара по 

свободно договорени цени; 

б) други търговци на 

електрическа енергия; 

в) доставчик от последна 

инстанция; 

г) борсовия оператор. 

Дружеството предлага допълнителната 

подточка, регламентираща и 

възможността за сключване на сделки 

за продажба от страна на търговците 

на електрическа енергия на борсовия 

пазар, което е в съответствие с чл. 100, 

ал. 1 от ЗЕ. 

Предложението се приема с 

направено терминологично 

съответствие на понянието 

„оператор на борсовия пазар“ с 

използваното такова в ЗЕ. В тази 

връзка в разпоредбата на чл. 15, 

ал. 3, т. 3 се създава нова подточка 

„г“ със следната редакция: 

„г) оператор на борсовия пазар.“. 

Чл. 15, 

ал. 3,  

т. 4 

БНЕБ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 15. (3) Договорите по 

свободно договорени цени се 

сключват между: 

4. борсовия оператор, от една 

страна, и: 

а) търговците на 

електрическа енергия;                                                    

б) крайни клиенти, 

регистрирани на пазара по 

свободно договорени цени; 

в) обществения доставчик в 

случаите, предвидени в ЗЕ; 

г) производители на 

електрическа енергия; 

д) доставчик от последна 

инстанция. 

Допълнението е необходимо, за да се 

включат в обхвата на сделките, 

сключени по свободно договорени 

цени и тези сделки, сключени на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия. 

Предложението се приема с 

направено терминологично 

съответствие на понянието 

„оператор на борсовия пазар“ с 

използваното такова в ЗЕ. В тази 

връзка изразът „борсовия 

оператор“ в разпоредбата на чл. 

15, ал. 3, т. 4 се заменя с 

„оператора на борсовия пазар.“. 
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Чл. 

18а, 

ал. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 18а. (1) Предмет на 

договорите по чл. 11, т. 8а е 

физическият и финансов 

сетълмент на небалансите за 

местата на измерване, които 

формират виртуалния 

електромер, определен за 

съответния обект на 

търговския участник. 

Дружеството посочва, че 

предложенито е във връзка с 

предложението за създаване на т. 8а 

към чл. 11. 

Предложението се приема по 

принцип във връзка с изложените 

по-горе мотиви относно 

предложението по чл. 11, т. 8а. В 

тази връзка следва да се създаде 

нов чл. 18а, ал. 1 със следното 

съдържание: 

„Чл. 18а. (1) Предмет на 

договорите по чл. 11, т. 8а е 

физическият и финансов 

сетълмент на небалансите за 

местата на измерване, които 

формират виртуалния електромер 

на търговския участник.“. 

 

Чл. 

18а, 

ал. 2 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 18а. (2) Договорите по 

ал. 1 се сключват между 

независимия преносен 

оператор, от една страна и: 

1. търговец на електрическа 

енергия; 

2. производител на 

електрическа енергия; 

3. краен клиент.  

Дружеството посочва, че 

предложенито е във връзка с 

предложението за създаване на т. 8а 

към чл. 11.  

Предложението се приема по 

принцип във връзка с изложените 

по-горе мотиви относно 

предложението по чл. 11, т. 8а. В 

тази връзка следва да се създаде 

нов чл. 18а, ал. 2 със следното 

съдържание: 

„Чл. 18а. (2) Договорите по ал. 1 

се сключват между независимия 

преносен оператор и търговец на 

електрическа енергия без 

физически обекти.“. 

 

Чл. 19, 

ал. 2  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

Чл. 19. (2) Договорите по ал. 

1 се сключват между 

координатора и членовете на 

балансираща група. 

Чл. 19. (2) Договорите по ал. 

1 се сключват между: 

1. координатора и членовете 

на групата, включително 

търговци с енергия, които са 

избрали да прехвърлят 

отговорността за 

балансиране на 

Редакцията на чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2 от 

ПТЕЕ по отношение на участието в 

балансиращи групи се предлага от 

дружеството с оглед уреждане с 

договор на отношенията между 

обществения доставчик, крайните 

снабдители и производителите на 

електрическа енергия от възобновяеми 

Предложението не се приема. 
Предложеният текст по т. 1 не 

изменя по същество 

съществуващия текст. Относно 

предложението по т. 2 не е налице 

необходимост от сключване на 

договор, регламентиращ 

нормативно определени 
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делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

координатора; 

2. обществения доставчик и 

крайните снабдители, за 

уреждане отношенията по 

чл. 56, ал. 7, т. 1.2. 

източници и за регламентиране на 

възможността за прехвърляне на 

отговорност за балансиране от един 

координатор на друг. 

задължения. 

Чл. 19, 

ал. 4  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 19. (4) Договорите по ал. 

1 се сключват между 

координатори на специални 

балансиращи групи или 

координатори на 

комбинирани балансиращи 

групи, от една страна, и, от 

друга, производителите на 

електрическа енергия от 

възобновяеми източници, за 

които поемат отговорността 

за балансиране. 

Чл. 19. (4) Договорите по ал. 

1 се сключват между 

координатори на специални 

балансиращи групи, 

координатори на стандартни 

или комбинирани 

балансиращи групи, от една 

страна, и, от друга, 

производителите на 

електрическа енергия от 

възобновяеми източници, за 

които поемат отговорността 

за балансиране. 

Дружеството посочва, че ПТЕЕ от 

2015 г. (и конкретно чл. 56, ал. 17, т. 2 

и чл. 56, ал. 18) дават възможност на 

производителите да променят 

принадлежността си към стандартна 

балансираща група при определени 

условия. Поради тази причина към чл. 

19, ал. 4 трябва да се добави и право на 

координаторите на стандартни 

балансиращи групи да сключват 

договора по чл. 19, ал. 4 от ПТЕЕ. 

Предложението не се приема. 
След достигане на определеното с 

решение на КЕВР нетно 

специфично производство, 

производителите на електрическа 

енергия от възобновяеми 

източници могат да променят 

принадлежността си към 

стандартна балансираща група, 

като в този случай за тях се 

прилага разпоредбата на чл. 19, 

ал. 2, т.е. те са приравнени към 

останалите производители на 

електрическа енергия, сключващи 

сделки по свободно договорени 

цени и условия. Чл. 19, ал. 3 и сл. 

регламентират специален ред, 

който не се прилага за 

производителите на електрическа 

енергия от възобновяеми 

източници след достигане на 

нетното специфично 

производство.  
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Чл. 20, 

ал. 1,  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 20. (1) Предмет на 

договорите по чл. 11, т. 10 са 

продажбата на електрическа 

енергия и плащането на 

всички използвани от 

крайния клиент услуги: 

„достъп до 

електропреносната и/или 

електроразпределителната 

мрежа“, „пренос на 

електрическа енергия през 

електропреносната и/или 

електроразпределителната 

мрежа“ и „отговорност за 

балансиране“. В договорите 

се уреждат отношенията във 

връзка с плащането на 

дължимите суми за мрежови 

услуги за съответния ценови 

период. 

Чл. 20. (1) Предмет на 

договорите по чл. 11, т. 10 са 

продажбата на електрическа 

енергия и плащането на 

всички използвани от 

крайния клиент услуги: 

„достъп до 

електропреносната и/или 

електроразпределителната 

мрежа“, „пренос на 

електрическа енергия през 

електропреносната и/или 

електроразпределителната 

мрежа“ и „отговорност за 

балансиране“, в случаите, 

когато търговецът на 

електрическа енергия и 

координаторът на 

балансираща група са едно и 

също лице. В договорите се 

уреждат отношенията във 

връзка с плащането на 

дължимите суми за мрежови 

услуги за съответния ценови 

период. 

Дружеството счита, че е необходимо 

прецизиране с оглед постигане на 

яснота, че услугата „отговорност за 

балансиране“ може да се предложи 

само в случаите, когато търговецът и 

координаторът на електрическа 

енергия съвпадат. Това още повече е 

редно да се уточни заради новата 

уредба на прилагане на 

стандартизирани товарови профили и 

по-конкретно чл. 20, ал. 2, т. 2 във 

връзка с чл. 104г, ал. 3. 

Предложението се приема. 

Чл. 20, 

ал. 1 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 20. (1) Предмет на 

договорите по чл. 11, т. 10 са 

продажбата на електрическа 

енергия и плащането на 

всички използвани от 

крайния клиент услуги: 

„достъп до 

електропреносната и/или 

електроразпределителната 

мрежа“, „пренос на 

електрическа енергия през 

Чл. 20. (1) Предмет на 

договорите по чл. 11, т. 10 са 

продажбата на електрическа 

енергия и плащането на 

всички използвани от 

крайния клиент услуги: 

„достъп до 

електропреносната и/или 

електроразпределителната 

мрежа“, „пренос на 

електрическа енергия през 

Като мотив дружеството посочва 

необходимост от яснота, че услугата 

„отговорност за балансиране“ може да 

се предлага само в случаите, когато 

търговецът и координаторът на 

електрическа енергия съвпадат (са 

едно и също юридическо лице). Това 

още повече е редно да се уточни и 

заради специалните разпоредби за 

прилагане на стандартизирани 

товарови профили, регламентирани от 

Предложението се приема в 

частта „в случаите, когато 

търговецът на електрическа 

енергия и координаторът на 

балансираща група са едно и също 

лице“. В останалата му част не се 

приема. Дружеството не е 

представило мотиви за 

предложения текст. В тази връзка 

разпоредбата на чл. 20, ал. 1 

добива следната редакция: 
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електропреносната и/или 

електроразпределителната 

мрежа“ и „отговорност за 

балансиране“. В договорите 

се уреждат отношенията във 

връзка с плащането на 

дължимите суми за мрежови 

услуги за съответния ценови 

период. 

електропреносната и/или 

електроразпределителната 

мрежа“ и „отговорност за 

балансиране“, в случаите, 

когато търговецът на 

електрическа енергия и 

координаторът на 

балансираща група са едно и 

също лице. В договорите се 

уреждат отношенията във 

връзка с плащането на 

дължимите суми за мрежови 

услуги, включително 

надбавка за реактивна 

енергия и суми, произтичащи 

от корекции в ПИКЕЕ. 

чл. 104а и сл., и по- конкретно чл. 20, 

ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 104в, ал. 2 и 

чл. 104г, ал. 3. 

„Чл. 20, ал. 1 Предмет на 

договорите по чл. 11, т. 10 са 

продажбата на електрическа 

енергия и плащането на всички 

използвани от крайния клиент 

услуги: „достъп до 

електропреносната и/или 

електроразпределителната 

мрежа“, „пренос на електрическа 

енергия през електропреносната 

и/или електроразпределителната 

мрежа“ и „отговорност за 

балансиране“, в случаите, когато 

търговецът на електрическа 

енергия и координаторът на 

балансираща група са едно и също 

лице. В договорите се уреждат 

отношенията във връзка с 

плащането на дължимите суми за 

мрежови услуги за съответния 

ценови период.“. 

Чл. 21, 

ал. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 21. (1) Предмет на 

договора по чл. 11, т. 11 са 

правата и задълженията във 

връзка с участие на борсовия 

пазар на електрическа 

енергия. 

Чл. 21. (1)  Предмет на 

договорите по чл. 11, т. 11 са 

правата и задълженията във 

връзка с участие на 

определен пазарен сегмент, 

част от борсовия пазар на 

електрическа енергия. 

Дружеството счита, че пояснението е 

необходимо, за да се синхронизира 

текстът с предложената промяна на чл. 

11, т. 11. 

Предложението се приема. 

 

Чл. 21, 

ал. 2   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 21. (2) Договорът по ал. 1 

се сключва между оператора 

на борсовия пазар на 

електрическа енергия, от 

една страна, и търговския 

участник по глава четвърта 

от тези правила в 

съответствие с изискванията 

Чл. 21. (2) Договорите по ал. 

1 се сключват между 

оператора на борсовия пазар 

на електрическа енергия, от 

една страна, и съответен 

търговски участник по глава 

четвърта от тези правила в 

съответствие с правилата за 

Дружеството счита, че пояснението е 

необходимо, за да се синхронизира 

текстът с предложената промяна на чл. 

21, ал. 1. 

Предложението се приема с 

направено терминологично 

съответствие на понянието 

„оператор на борсовия пазар“ с 

използваното такова в ЗЕ. 
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на оператора на борсовия 

пазар на електрическа 

енергия. 

работа на съответния пазарен 

сегмент, публикувани на 

интернет страницата на 

борсовия оператор. 

Чл. 22, 

ал. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 22. (1) Предмет на 

договора по чл. 11, т. 12 са 

правата и задълженията във 

връзка с участието на 

търговски участник, 

осигуряващ ликвидност на 

борсовия пазар на 

електрическа енергия 

(маркет-мейкър). 

Чл. 22. (1) Предмет на 

договора по чл. 11, т. 12 са 

правата и задълженията във 

връзка с участието на 

търговски участник, 

осигуряващ ликвидност на 

някой от пазарните сегменти, 

администрирани от 

оператора на борсовия пазар 

на електрическа енергия 

(маркет-мейкър). 

Дружеството счита, че предложението 

пояснява, че договорът по чл. 11, т. 12 

е различен за всеки сегмент, част от 

борсовия пазар, опериран от борсовия 

оператор. 

Предложението се приема. 

Чл. 22, 

ал. 2   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 22. (2) Договорът по ал. 1 

се сключва между оператора 

на борсовия пазар или друг 

оператор на борсов пазар на 

електрическа енергия, от 

една страна, и един или 

няколко маркет-мейкъра, от 

друга. 

Чл. 22. (2) Договорът по ал. 1 

се сключва между оператора 

на борсовия пазар и един или 

няколко маркет-мейкъра, от 

друга. 

Според дружеството предложението е 

във връзка със законово установения 

монопол на оператора на борсов пазар  

съгласно чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗЕ. 

Предложението се приема с 

редакционна поправка. В тази 

връзка разпоредбата на чл. 22, ал. 

2 е, както следва: 

„Чл. 22. (2) Договорът по ал. 1 се 

сключва между оператора на 

борсовия пазар, от една страна, и 

един или няколко маркет-мейкъра, 

от друга.“. 

Чл. 23 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 23. (1) Предмет на 

рамковия договор по чл. 11, 

т. 13 е уреждането на 

финансовите 

взаимоотношения, касаещи 

мрежови услуги за крайни 

клиенти.  

(2) Рамковият договор се 

сключва между оператора на 

електроразпределителна 

мрежа, от една страна, и 

доставчик от последна 

Чл. 23. (1) Предмет на 

рамковия договор по чл. 11, 

т. 13 е уреждането на 

отношенията между 

мрежовия оператор и 

доставчика от последна 

инстанция/търговеца за 

обмена на информация, 

условията и реда  за 

преустановяване/ 

възстановяване на 

снабдяването на клиенти и 

Дружеството счита, че в нормативната 

уредба не са разписани отношенията 

между мрежовите оператори и 

търговците с енергия във връзка с 

прилагането на чл. 123 от ЗЕ. 

Задължителното сключване на рамков 

договор с всички търговци ще 

предостави възможност за уреждането 

на отношенията за правото на 

доставчика да поиска временно 

преустановяване на снабдяването на 

обект на клиент и задължението на 

Предложението не се приема. Не 

съществува необходимост от 

сключване на рамков договор с 

търговци, които не са страна по 

договори по чл. 11, т. 10. 

Предложението по ал. 3 не следва 

да се приеме, тъй като 

дружеството не е обосновало 

необходимост от толкова дълъг 

срок. Предложението по ал. 4 е 

във връзка с ал. 1, която не е 

възприета по изложените по-горе 
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инстанция/търговец.  

(3) Доставчикът от последна 

инстанция/търговецът 

уведомява оператора на 

разпределителната мрежа в 

срок от три работни дни за 

сключването / 

прекратяването на договор 

по чл. 11, т. 10. 

финансовите  отношения, 

касаещи разплащането на 

мрежовите  услуги, 

използвани от крайни 

клиенти със сключен с 

доставчика договор за 

комбинирани услуги.  

(2) Рамковият договор се 

сключва задължително 

между оператора на 

електроразпределителна 

мрежа, от една страна, и 

доставчик от последна 

инстанция или търговец.  

(3) Доставчикът от последна 

инстанция или търговецът 

уведомява оператора на 

разпределителната мрежа в 

срок от десет работни дни за 

сключването/прекратяването 

на договор по чл. 11, т. 10. 

(4) (нова) В рамковите 

договори се уговаря формата 

и размерът на гаранционното 

обезпечение.  

съответния мрежовия оператор да 

изпълни това искане. Срокът от три 

работни дни е твърде кратък, за да 

може операторът на 

електроразпределителната мрежа да 

извърши предвидените в рамковия 

договор действия по актуализация на 

данните по него – например 

актуализация стойността на 

обезпечението по договора. Според 

дружеството замяната на думата 

„взаимоотношения“ с думата 

„отношения“ се налага с цел да бъде 

постигнато уеднаквяване на 

понятията, които се ползват в 

нормативната уредба. „ЕВН България“ 

ЕАД заявява, че липсва нормативно 

регламентиране на обезпечението по 

рамков договор, докато останалите 

обезпечения, дължими към 

независимия преносен оператор и 

оператора на борсов пазар, са уредени 

в ПТЕЕ. 

мотиви. 
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Чл. 23, 

ал. 3 и 

ал. 4 

(нова) 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 23. (3) Доставчикът от 

последна 

инстанция/търговецът 

уведомява оператора на 

разпределителната мрежа в 

срок от три работни дни за 

сключването/прекратяването 

на договор по чл. 11, т. 10. 

Чл. 23. (3) Доставчикът от 

последна инстанция или 

търговецът уведомява 

оператора на 

разпределителната мрежа в 

срок от десет работни дни за 

сключването/прекратяването 

на договор по чл. 11, т. 10. 

(4) (нова) В рамковите 

договори се уговаря формата 

и размерът на гаранционното 

обезпечение в полза на 

мрежовия оператор. 

Според дружеството срокът от три 

работни дни е твърде кратък, за да 

може операторът на 

електроразпределителната мрежа да 

извърши предвидените в рамковия 

договор действия по актуализация на 

данните по него – например 

актуализация стойността на 

обезпечението по договора. В тази 

връзка „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД предлага създаването на нова ал. 4,  

с цел гарантиране събираемостта на 

вземанията на мрежовия оператор чрез 

въвеждането на задължение за 

предоставяне на гаранционно 

обезпечение от страна на търговците. 

Вземанията на мрежовите оператори 

следва да бъдат гарантирани и по 

подобие на разпоредбата на чл. 27, ал. 

2 от ПТЕЕ, в която се регламентира 

обезпечение за независимия преносен 

оператор. Дружеството счита, че и 

операторите на 

електроразпределителни мрежи следва 

да имат право да изискват обезпечения 

по рамковите договори с търговци. 

Предложението не се приема във 

връзка с мотивите, изложени по-

горе по отношение на 

предложението на „ЕВН 

България“ ЕАД за изменение на 

чл. 23. Относно гаранционните 

обезпечения, съществуващият 

текст на ал. 1 създава възможност 

за уговаряне на такива. 

Чл. 25, 

ал. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 25. (1) Предмет на 

договора по чл. 11, т. 15 е 

предоставянето на почасови 

данни от средствата за 

търговско измерване, 

валидирането и агрегирането 

по балансиращи групи, 

сроковете за представяне и 

формат на файловете. 

Чл. 25. (1) Предмет на 

договора по чл. 11, т. 15 е 

предоставянето на данни от 

средствата за търговско 

измерване, валидирането и 

агрегирането по 

балансиращи групи, 

сроковете за представяне и 

формат на файловете. 

Дружеството предлага да се заличи  

думата „почасови“ пред данни, тъй 

като е възможно да се определят 

продукти за търговия с интервал на 

доставка по-малък от 1 час. В 

допълнение посочва, че технически 

измерването може да се прави и на по-

кратки интервали.  

Предложението се приема. 
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Чл. 25, 

ал. 3 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 25. (3) Договорът по ал. 1 

включва и отговорността на 

операторите на 

електроразпределителните 

мрежи при грешки в 

отчитането, валидирането и 

предаването на данни на 

независимия преносен 

оператор, които водят до 

допълнителни разходи за 

независимия преносен 

оператор, както и начините и 

сроковете за компенсиране 

на тези разходи.  

ЕСО ЕАД посочва, че в практиката 

има случаи на грешки, допуснати от 

мрежовите оператори при агрегиране 

на данни от измерването по 

балансиращи групи. След 

рекапитулации по чл. 182 от ПТЕЕ се 

генерират допълнителни разходи за 

ЕСО ЕАД, поради факта, че цените на 

балансиращата енергия остават 

непроменени. 

Предложението се приема. 

Чл. 29, 

ал. 3 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 29. (3) Клиенти и 

производители, 

присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа, дължат утвърдени от 

КЕВР цени за достъп до 

електропреносната мрежа, за 

пренос по електропреносната 

мрежа, за достъп и пренос по 

електроразпределителната 

мрежа, други мрежови 

услуги за съответния ценови 

период, които заплащат на 

оператора на 

електроразпределителната 

мрежа и/или на крайния 

снабдител и/или на 

доставчика от последна 

инстанция. За тези клиенти и 

производители цената за 

достъп до електропреносната 

мрежа и цената за пренос по 

Чл. 29. (3) Клиенти и 

производители, 

присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа, дължат утвърдени от 

КЕВР цени за достъп до 

електропреносната мрежа, за 

пренос по електропреносната 

мрежа, за достъп и пренос по 

електроразпределителната 

мрежа, други мрежови 

услуги за съответния ценови 

период, които заплащат на 

оператора на 

електроразпределителната 

мрежа и/или на крайния 

снабдител и/или на 

доставчика от последна 

инстанция. Събраните от 

оператора на 

електроразпределителната 

мрежа суми за достъп до 

Дружествата посочват мотиви, 

идентични с тези, изложени по 

отношение на направените от тях 

предложения за изменение на чл. 12 и 

чл. 13. 

 

 

Предложението не се приема. 
Предложеният текст внася 

условия, които са предмет на 

договорните взаимоотношения 

между независимия преносен 

оператор и операторите на 

електроразпределителни мрежи.  
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електропреносната мрежа се 

заплащат от 

разпределителното 

предприятие на независимия 

преносен оператор съгласно 

договорите по чл. 12 и 13. 

електропреносната мрежа и 

за пренос по 

електропреносната мрежа се 

превеждат от операторите на 

електроразпределители 

мрежи на независимия 

преносен оператор, съгласно 

договорите по чл. 12, ал. 2, т. 

3 и чл. 13, ал. 2, т. 3. 

Чл. 30, 

ал. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 30. (1) За определянето 

на количествата 

електрическа енергия с 

произход България, по 

график за междусистемен 

обмен, търговските 

участници изпращат 

декларации по образец, 

определен от независимия 

преносен оператор. 

Чл. 30. (1) За определянето 

на количествата 

електрическа енергия с 

произход България, по 

график за междусистемен 

обмен, в резултат от 

проведен експлицитен търг, 

търговските участници 

изпращат декларации по 

образец, определен от 

независимия преносен 

оператор. 

Дружеството предлага да се добави 

изразът „в резултат от проведен 

експлицитен търг“ пред израза 

„търговските участници“ с оглед 

поясняване на начина на 

разпределението на преносната 

способност. 

Предложението се приема. 

Чл. 30, 

ал. 1 и 

ал. 2 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 30. (1) За определянето 

на количествата 

електрическа енергия с 

произход България, по 

график за междусистемен 

обмен, търговските 

участници изпращат 

декларации по образец, 

определен от независимия 

преносен оператор. 

(2) Търговските участници 

по ал. 1 заплащат цена за 

мрежови услуги по 

електропреносната мрежа 

върху количествата, съгласно 

Да отпаднат ал. 1 и ал. 2 на 

чл. 30. 

Дружеството посочва, че предвид 

разпоредбите на Регламент 1222/2015 

г. на ЕК (CACM GL) и с оглед 

решение № НО-1 от 27.01.2016 г. на 

КЕВР, с което БНЕБ ЕАД се назначава 

за НОПЕ за територията на България, 

всички НОПЕ следва да работят 

целенасочено и в установените 

срокове за осъществяване на пазарно 

обединение на пазарите ден напред и в 

рамките на деня. От друга страна, 

планирането и стартирането на 

интеграционен проект за пазарно 

обединение на пазарите ден напред би 

било възпрепятствано, тъй като 

Предложението не се приема. 

Мотиви в тази връзка са изложени 

по-горе по предложението на 

БНЕБ ЕАД по чл. 12, ал. 2. 
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валидиран график за 

междусистемен обмен, с 

отчитане на декларациите по 

ал. 1. 

 

налагането на такси пренос и достъп 

върху енергията за износ с произход 

България води до неприложимост на 

общоевропейския алгоритъм за 

определяне на цените и потоците 

(EUPHEMIA). Това по същество 

представлява пречка за реализиране на 

пазарно обединение с всяка една от 

съседните пазарни зони. 

В допълнение регламентацията на 

налагането на таксите пренос и достъп 

върху енергията за износ с произход 

България е единствено в ПТЕЕ, като в 

ЗЕ има единствено препратка към 

горепосочените Правила (чл. 104 от 

ЗЕ). 

Чл. 31, 

ал. 4 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 31. (4) Независимият 

преносен оператор изпраща 

на обществения доставчик до 

10-о число на месеца, 

следващ месеца, за който се 

дължи цена за „задължения 

към обществото“, справка за 

консумацията на търговските 

участници по ал. 3. 

Чл. 31. (4) В зависимост от 

мрежата, към която са 

присъединени обектите на 

търговските участници по ал. 

3, справка за количества 

отчетена   електрическа 

енергия, върху които се 

начислява цена за 

„задължения към 

обществото“, се предоставя 

на обществения доставчик от 

независимия преносен 

оператор – за обектите с 

почасово измерване на 

електрическата енергия и от 

операторите на 

електроразпределителни 

мрежи – за обектите, по 

отношение на които се 

прилагат стандартизирани 

Дружеството посочва, че съгласно ЗЕ 

цена за „задължения към обществото“, 

по аналогия с акциза, се дължи върху 

консумираното количество 

електрическа енергия. С въвеждането 

на стндартизираните товарови 

профили (СТП) и излизането на 

свободния пазар на клиенти с обекти 

със СТП и ролиращо отчитане, ЕСО 

ЕАД не разполага с данните за реално 

консумираното количество 

електрическа енергия от тези клиенти. 

„ЕВН България“ ЕАД заявява, че това 

е причината справката да не може да 

бъде изготвяна от ЕСО ЕАД.  

Количествата за фактуриране на цена 

за „задължения към обществото“ 

следва да бъдат подавани на 

обществения доставчик (ОД) от 

операторите на 

Предложението се приема по 

принцип. Приета е предложената 

по-долу редакция от „ЧЕЗ 

Електро България“ АД и „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД, 

където са изложени мотиви в тази 

връзка. 
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товарови профили, в срок до 

10-то число на месеца, 

следващ отчетния месец. 

Информацията се предоставя 

обобщена по търговски 

участници. 

електроразпределителни мрежи, които 

единствени могат да дадат данните за 

консумираната електрическа енергия 

от клиенти с обекти с ролиращо 

отчитане. 

Чл. 31, 

ал. 4 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД; 

ЧЕЗ 

„Разп

ределе

ние 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 31. (4) Независимият 

преносен оператор изпраща 

на обществения доставчик до 

10-о число на месеца, 

следващ месеца, за който се 

дължи цена за „задължения 

към обществото“, справка за 

консумацията на търговските 

участници по ал. 3. 

Чл. 31. (4) Справка за 

количества отчетена 

електрическа енергия, върху 

които се начислява цена за 

„задължения към 

обществото“ се предоставя 

на обществения доставчик от 

независимия преносен 

оператор за обектите с 

почасово измерване на 

електрическата енергия, 

независимо към коя мрежа са 

присъединени, в срок до 10-

то число на месеца, следващ 

отчетния месец. Справка за 

пренесените и фактурирани 

количества електрическа 

енергия по показания на 

средствата за търговско 

измерване, върху които се 

начислява цена за 

„задължения към 

обществото“, се предоставя 

на обществения доставчик от 

операторите на 

електроразпределителни 

мрежи за обектите, по 

отношение на които се 

прилагат стандартизирани 

товарови профили, в срок до 

Според дружествата съгласно ЗЕ 

цената за „задължения към 

обществото“, по аналогия с акциза, се 

дължи върху консумираното 

количество електрическа енергия. С 

въвеждането на СТП и излизането на 

свободния пазар на клиенти с обекти 

със СТП и ролиращо отчитане, ECO 

ЕАД не разполага с данните за реално 

консумираното количество 

електрическа енергия от тези клиенти. 

Това е причината справката да не 

може да бъде изготвяна от ECO ЕАД. 

Дружествата посочват още, че 

количествата за фактуриране на цената 

за „задължения към обществото“ 

следва да бъдат подавани на ОД от 

операторите на 

електроразпределителни мрежи, които 

единствени могат да дадат данните за 

консумираната електрическа енергия 

от клиенти с обекти с ролиращо 

отчитане. 

Предложението се приема. 
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10-то число на месеца, 

следващ отчетния месец. 

Информацията се предоставя 

обобщена по търговски 

участници. 

Чл. 31, 

ал. 5 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 31. (5) В случаите на 

повече от един доставчик, 

консумираното количество 

електрическа енергия се 

разпределя пропорционално 

между отделните 

доставчици, на база 

регистрирани графици от 

независимия преносен 

оператор. 

ЕСО ЕАД излага аргументи, че в 

случаите, когато краен клиент има 

повече от един доставчик, 

разпределението на задължението за 

заплащане на цена за „задължения към 

обществото“ се извършва към момента 

на този принцип. 

Предложението се приема. 

Чл. 32, 

ал. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 32. (1) Операторът на 

борсовия пазар извършва 

администрирането на всички 

сделки на борсовия пазар на 

електрическа енергия в 

съответствие с тези правила 

и правилата за работа на 

организиран борсов пазар на 

електрическа енергия. 

Чл. 32. (1) Операторът на 

борсовия пазар извършва 

администрирането на всички 

сделки на борсовия пазар на 

електрическа енергия в 

съответствие с тези правила 

и правилата за работа на 

всеки отделен пазарен 

сегмент, част от борсовия 

пазар. 

БНЕБ ЕАД счита, че пояснението се 

налага, за да се подчертае, че всички 

пазари с физическа доставка, 

организирани от оператора на 

борсовия пазар, са част от борсовия 

пазар. В тази връзка дружеството 

посочва, че е необходимо в 

Допълнителната разпоредба към ПТЕЕ 

са се създадат нови параграфи, 

дефиниращи понятията „Борсов пазар“ 

и „Пазарни сегменти, оперирани и 

администрирани от оператора на 

борсовия пазар“. 

Предложението се приема. 

Чл. 32, 

ал. 2   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 32. (2) Операторът на 

борсовия пазар приема 

правила за работа на 

организиран борсов пазар на 

електрическа енергия и ги 

публикува на интернет 

страницата си. 

Чл. 32. (2) Операторът на 

борсовия пазар приема 

правила за работа на всеки 

пазарен сегмент, 

администриран от него и ги 

публикува на интернет 

страницата си. 

БНЕБ ЕАД счита, че пояснението се 

налага, за да се подчертае, че всички 

пазари с физическа доставка, 

организирани от оператора на борсови 

пазар, са част от борсовия пазар.  

В тази връзка дружеството посочва, че 

е необходимо в Допълнителната 

разпоредба към ПТЕЕ са се създадат 

Предложението се приема. 
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нови параграфи, дефиниращи 

понятията „Борсов пазар“ и 

„Пазарните сегменти, оперирани и 

администрирани от оператора на 

борсовия пазар“. 

Чл. 33, 

ал. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 33. (1) Търговските 

участници, които сключват 

сделки по свободно 

договорени цени, имат право 

да участват на борсовия 

пазар на електрическа 

енергия, организиран в 

рамките на пазарната зона на 

Република България от 

оператора на борсовия пазар, 

или да участват на борсов 

пазар на електрическа 

енергия, организиран от друг 

пазарен оператор в региона 

или съвместно от двама или 

повече оператори, при 

условията, посочени в 

правилата за работа на 

организиран борсов пазар на 

електрическа енергия, 

публикувани на сайта на 

оператора. 

Чл. 33. (1) Търговските 

участници, които сключват 

сделки по свободно 

договорени цени, имат право 

да участват на борсовия 

пазар на електрическа 

енергия, организиран в 

рамките на пазарната зона на 

Република България от 

оператора на борсовия пазар, 

при условията, посочени в 

правилата за работа на всеки 

от сегментите, част от 

организирания борсов пазар 

на електрическа енергия, 

публикувани на сайта на 

оператора. 

Дружеството предлага да се отмени 

текстът, отнасящ се до възможността 

за участие на борсов пазар, 

организиран от друг пазарен оператор, 

поради законово установения монопол 

на борсовия оператор съгласно чл. 43, 

ал. 1, т. 2 от ЗЕ. В допълнение да се 

уточни, че всички пазари с физическа 

доставка, организирани от борсовия 

оператор, са част от борсовия пазар, 

както и да се дефинират понятията 

„Борсов пазар“ и „Пазарни сегменти, 

оперирани и администрирани от 

оператора на борсовия пазар“. 

 

Предложението не се приема. 
Настоящата редакция на чл. 33, 

ал. 1 не противоречи на чл. 43, ал. 

1, т. 2 от ЗЕ и е в съответствие с 

процеса на пазарно обединение. 

Чл. 33, 

ал. 2   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 33. (2) Сделките, 

реализирани от търговските 

участници на борсовия пазар 

на електрическа енергия, се 

известяват от борсовия 

оператор като номинации за 

обмен между съответните 

търговски участници и 

групата на оператора на 

Чл. 33. (2) Когато оператора 

на борсовия пазар е страна 

по сделките, реализирани от 

търговските участници на 

борсовия пазар на 

електрическа енергия, 

сделките се известяват от 

борсовия оператор като 

номинации за обмен между 

БНЕБ ЕАД посочва, че промяната 

отразява предвидената възможност 

при два от механизмите на 

централизирания пазар за двустранни 

договори, операторът на борсов пазар 

да не е страна по сделките. 

Предложението не се приема. 
Сделки, по които БНЕБ ЕАД не е 

страна, не са борсова търговия и 

не следва да бъдат част/сегмент от 

борсовия пазар, организиран от 

БНЕБ ЕАД, в качеството му на 

титуляр на лицензия за 

дейността“организиране на 

борсов пазар“ - аргумент от чл. 92, 
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борсовия пазар, като 

сделките са задължителни за 

съответните търговски 

участници. 

съответните търговски 

участници и групата на 

оператора на борсовия пазар, 

като количествата в 

номинациите, известени от 

борсовия оператор, са 

задължителни за съответните 

търговски участници. 

т. 10 от ЗЕ. Сключването на 

сделки по двата механизма на 

централизирания пазар за 

двустранни договори, при които 

борсовият оператор не е страна по 

тях, е нерегулирана дейност. 

Съществуващата редакция се 

отнася единствено за сделки, 

сключени на борсовия пазар, 

поради което предложеното 

изменение не само не е 

необходимо, но и би създало 

объркване у търговските 

участници относно значението на 

понятията „борсов оператор“ и 

„борсов пазар“. 

Чл. 33, 

ал. 3   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 33. (3) Сделките, 

сключени на борсовия пазар 

на електрическа енергия, се 

известяват на независимия 

преносен оператор от 

оператора на борсовия пазар 

в деня Д-1 в срок съгласно 

инструкция на независимия 

преносен оператор. 

Чл. 33. (3) Сделките, 

сключени на борсовия пазар 

на електрическа енергия, се 

известяват на независимия 

преносен оператор от 

оператора на борсовия пазар 

в деня Д-1 и/или в деня Д, в 

срокове съгласно инструкция 

на независимия преносен 

оператор 

БНЕБ ЕАД посочва, че промяната е 

свързана с реализацията на проект за 

въвеждане на пазар в рамките на деня 

(IDM), което съгласно разпоредбите на 

Регламент 1222/2015 г на ЕК е 

задължение на борсовия оператор в 

качеството му на НОПЕ. 

Предложението се приема.  

Чл. 33, 

ал. 3   

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 33. (3) Сделките, 

сключени на борсовия пазар 

на електрическа енергия, се 

известяват на независимия 

преносен оператор от 

оператора на борсовия пазар 

в деня Д-1 в срок съгласно 

инструкция на независимия 

преносен оператор. 

Чл. 33. (3)  Сделките, 

сключени на борсовия пазар 

на електрическа енергия, се 

известяват на независимия 

преносен оператор от 

оператора на борсовия пазар, 

в срок съгласно инструкция 

на независимия преносен 

оператор. 

„ЕВН България“ ЕАД посочва, че 

премахване на „Д-1“, за да е валидна 

разпоредбата за всички сделки, които 

се сключват на борсовия пазар – в ден-

напред и в рамките на деня. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на чл. 33, ал. 3 

се изменя съгласно отразените по-

горе, предложения на БНЕБ ЕАД. 
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Чл. 33, 

ал. 4   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 33. (4) При възникване на 

извънредни ситуации, 

водещи до невъзможност 

борсовият оператор да 

извести в срок сделките, 

сключени на борсовия пазар, 

борсовият оператор 

уведомява независимия 

преносен оператор за 

закъснението в съответствие 

с правилата, възприети от 

Междурегионалното 

обединение на пазара (Multi-

regional Coupling) и 

Ценовото обединение на 

регионите (Price Coupling of 

Regions). 

Чл. 33. (4) При възникване на 

извънредни ситуации, 

водещи до невъзможност 

борсовият оператор да 

извести в срок сделките, 

сключени на борсовия пазар, 

борсовият оператор 

уведомява независимия 

преносен оператор за 

закъснението в съответствие 

с правилата, възприети от 

Междурегионалното 

обединение на пазара 

(Multiregional Coupling – 

MRC), Ценовото обединение 

на регионите (Price Coupling 

of Regions – PCR) и 

Междурегионалното 

обединение на пазарите в 

ракмките на деня 

(Crossborder intraday – 

XBID). 

БНЕБ ЕАД посочва, че допълнението е 

свързано с проекта за осъществяване 

на пазарно обединение на пазарите в 

рамките на деня, съгласно 

разпоредбите на Регламент 1222/2015 

на ЕК. 

Предложението се приема с 

редакционна поправка. В тази 

връзка разпоредбата на чл. 33, ал. 

4 е, както следва: 

„Чл. 33. (4) При възникване на 

извънредни ситуации, водещи до 

невъзможност операторът на 

борсовия пазар да извести в срок 

сделките, сключени на борсовия 

пазар, операторът на борсовия 

пазар уведомява независимия 

преносен оператор за 

закъснението в съответствие с 

правилата, възприети от 

Междурегионалното обединение 

на пазара (Multiregional Coupling – 

MRC), Ценовото обединение на 

регионите (Price Coupling of 

Regions – PCR) и 

Междурегионалното обединение 

на пазарите в рамките на деня 

(Crossborder intraday – XBID). 

 

Чл. 34, 

ал. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 34. (1) Правилата за 

търговия с електрическа 

енергия регламентират 

допълнителна възможност за 

покупка и продажба на 

електрическа енергия от 

участниците, регистрирани 

на борсовия пазар на 

електрическа енергия в 

България, реализирани на 

принципа на конкурентно 

пазарно равновесие. 

Чл. 34. (1) Правилата за 

търговия с електрическа 

енергия регламентират 

допълнителна възможност за 

покупка и продажба на 

електрическа енергия от 

участниците, регистрирани 

на борсовия пазар на 

електрическа енергия в 

България, реализирани на 

пазарен принцип. 

БНЕБ ЕАД посочва, че промяната 

цели разширяване на обхвата на текста 

и пояснение на факта, че сделките, 

осъществявани на различните 

сегменти на борсовия пазар, се 

постигат благодарение на различни 

механизми на ценообразуване, в 

зависимост от конкретния сегмент. 

Предложението се приема. 
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Чл. 34, 

ал. 2, 

т. 3  

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 34. (2) 3. Определяне на 

равновесни и референтни 

цени на електрическата 

енергия съгласно търсенето и 

предлагането, които да бъдат 

база за други сделки на 

пазара на едро. 

Чл. 34. (2) 3. Определяне на 

референтни цени на 

електрическата енергия 

съгласно търсенето и 

предлагането. 

Дружеството посочва, че промяната 

цели разширяване на обхвата на текста 

и пояснение на факта, че сделките, 

осъществявани на различните 

сегменти на борсовия пазар, се 

реализират благодарение на различни 

механизми на ценообразуване, в 

зависимост от конкретния сегмент. 

Предложението се приема. 

Чл. 34, 

ал. 3   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 34. (3) На борсовия пазар 

могат да участват търговски 

участници, регистрирани 

съгласно тези правила за 

търговия. 

Чл. 34. (3) На борсовия пазар 

могат да участват търговски 

участници, които могат да 

сключват сделки по 

свободно договорени цени, 

съгласно тези правила за 

търговия. 

Редакционна. Предложението не се приема. 
Дружеството не е изложило 

мотиви във връзка с исканото 

изменение. 

Чл. 35, 

ал. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35. (1) Сделките на 

борсовия пазар се сключват 

за всеки отделен интервал на 

доставка. 

Чл. 35. (1) Сделките на 

борсовия пазар се сключват 

за всеки интервал на 

доставка в съответствие с 

правилата за работа на всеки 

отделен пазарен сегмент, 

част от борсовия пазар. 

Според дружеството пояснението е 

необходимо, за да се подчертае, че 

всички пазари с физическа доставка, 

организирани от оператора на борсов 

пазар, имат отделни правила за работа 

и са част от борсовия пазар. 

 

Предложението се приема. 

Чл. 35, 

ал. 2   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35. (2) За всеки единичен 

интервал на доставка (един 

час) в рамките на деня на 

доставка се сключват 

отделни, независими една от 

друга сделки за търговия на 

електрическа енергия, 

съответстващи на часовите 

продукти за борсова 

търговия. 

Да отпадне. Предложението за отпадане на тази 

алинея цели разширяване на обхвата 

на ПТЕЕ, като съществуващият текст 

не е общовалиден за борсовия пазар, а 

се отнася единствено за сегмента „ден 

напред“. 

Предложението се приема. 
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Чл. 35, 

ал. 3   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35. (3) Като продукти за 

борсова търговия могат да 

бъдат предоставени и 

определен набор блокови 

продукти, представляващи 

комбинация от определени 

часови продукти, 

допълнително публикувани 

от оператора на борсовия 

пазар на интернет страницата 

му. 

Да отпадне. БНЕБ ЕАД посочва, че предложението 

за отпадане на тази алинея цели 

разширяване на обхвата на ПТЕЕ, като 

съществуващият текст не е 

общовалиден за борсовия пазар, а се 

отнася единствено за сегмента „ден 

напред“. 

Предложението се приема. 

Чл. 35, 

ал. 4   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35. (4) Сделките, 

сключени на борсовия пазар, 

представляват твърд 

ангажимент на съответния 

търговски участник за 

доставка на електрическа 

енергия, в случай на прието 

предложение за продажба, 

или задължение за приемане 

на доставка на електрическа 

енергия, в случай на прието 

предложение за покупка, в 

съответствие със 

спецификацията на 

съответната сделка. 

Чл. 35. (4) Сделките, 

сключени на борсовия пазар, 

представляват твърд 

ангажимент на съответния 

търговски участник за 

доставка на електрическа 

енергия, в случай на 

сключена сделка за 

продажба, или задължение за 

приемане на доставка на 

електрическа енергия, в 

случай на сключена сделка за 

покупка, за всеки от 

пазарните сегменти 

администриран от борсовия 

оператор. 

Редакционна. Предложението се приема с 

редакционна поправка. В тази 

връзка разпоредбата на чл. 35, ал. 

4 е, както следва: 

„Чл. 35. (4) Сделките, сключени 

на борсовия пазар, представляват 

твърд ангажимент на съответния 

търговски участник за доставка на 

електрическа енергия, в случай на 

сключена сделка за продажба, или 

задължение за приемане на 

доставка на електрическа енергия, 

в случай на сключена сделка за 

покупка, за всеки от пазарните 

сегменти, администрирани от 

оператора на борсовия пазар.“. 

 

Чл. 35, 

ал. 5   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35. (5) Всяка сделка е 

обвързана към един ден за 

доставка, един интервал на 

доставка и една пазарна зона. 

Чл. 35. (5) Всяка сделка е 

обвързана с период за 

доставка, интервал на 

доставка и пазарна зона. 

Мотивите на БНЕБ ЕАД са, че 

предложението кореспондира и с 

разширяването на обхвата на борсовия 

пазар, а именно въвеждането на 

централизиран пазар за двустранни 

договори. 

Предложението се приема. 
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Чл. 35, 

ал. 7 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35. (7) Всеки ден на 

доставка се състои от 

двадесет и четири (24) 

последователни интервала на 

доставка, всеки от (един) час, 

като първият интервал на 

доставка започва от 00:00 

часа в деня на доставката. В 

дните на преминаване от 

лятно към зимно часово 

време, респективно от зимно 

към лятно часово време, 

денят на доставка има 25, 

респективно 23 интервала на 

доставка. 

Чл. 35. (7) В дните на 

преминаване от лятно към 

зимно часово време, 

респективно от зимно към 

лятно часово време, денят на 

доставка има 25, респективно 

23 интервала на доставка. 

Мотивите на БНЕБ ЕАД са, че 

предложението кореспондира с 

разширяването на обхвата на борсовия 

пазар и по специално с възможността 

на пазар в рамките на деня да се 

търгуват продукти с период на 

доставка по-малък от 1 час, както и на 

централизирания пазар за двустранни 

договори да се търгуват продукти с 

интервал на доставка от само няколко 

последователни часа и определени дни 

от периода. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 35. (7) В дните на 

преминаване от лятно към зимно 

часово време, респективно от 

зимно към лятно часово време, 

денят на доставка се увеличава, 

респективно намалява с 

интервалите на доставка, 

съответстващи на един 

астрономически час.”. 

Чл. 35, 

ал. 8 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35. (8) Операторът на 

борсовия пазар може да 

сключи договор по чл. 11, т. 

12 с регистриран търговски 

участник (маркет-мейкър), 

който да поеме 

отговорността за 

осигуряване на ликвидност 

на борсовия пазар на 

електрическа енергия чрез 

ежедневно участие, с 

предварително 

регламентирани количества 

за покупка и продажба на 

електрическа енергия, при 

условията на сключения 

договор. 

Да отпадне. Според дружеството текстът на ал. 8 

следва да се отмени, тъй като само 

описва възможност, която обаче 

трябва да се реализира по различен 

начин и с различни изисквания за 

всеки отделен сегмент на борсовия 

пазар, без тези изисквания да могат да 

се определят предварително. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 35. (8) Операторът на 

борсовия пазар може да сключи 

договор по чл. 11, т. 12 с 

регистриран търговски участник 

(маркет-мейкър), който да поеме 

отговорността за осигуряване на 

ликвидност на борсовия пазар на 

електрическа енергия при 

условията на сключения 

договор.”. 
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Чл. 35, 

ал. 9 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35. (9) Условията за 

постигане на ликвидност на 

борсовия пазар на 

електрическа енергия се 

определят от оператора на 

борсовия пазар, като 

търговският участник, 

изпълняващ функцията на 

„маркет-мейкър“, с 

подписването на договор по 

чл. 11, т. 12 приема 

условията и се задължава да 

ги спазва. 

Да отпадне. Според БНЕБ ЕАД текстът на чл. 39, 

ал. 9 следва да се отмени, тъй като 

описва обстоятелства, които могат да 

се реализират, без да са разписани 

изрично в тези Правила. 

Предложението не се приема, 

посочените от дружеството 

мотиви не обосновават 

необходимостта от отпадане на 

разпоредбата. 

Чл. 

35а, 

ал. 2   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35а. (2) Борсовият 

оператор разработва 

механизъм за управление на 

финансовия риск. 

Чл. 35. (2) Борсовият 

оператор разработва 

механизми за управление на 

финансовия риск. 

Според дружеството е необходимо 

пояснение, което подчертае, че 

механизмите за управление на 

финансовия риск са различни за всеки 

сегмент, част от борсовия пазар. 

Предложението не се приема, 

посочените от дружеството 

мотиви не обосновават 

необходимостта от промяна на 

разпоредбата. Съществуващият 

текст допуска разработването на 

различни механизми за 

управление на финансовия риск. 

Чл. 

35а, 

ал. 3   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 35а. (3) За целите на 

управление на финансовия 

риск участниците на 

борсовия пазар предоставят 

гаранционно обезпечение 

съгласно изискванията на 

оператора на борсовия пазар. 

Чл. 35а. (3) За целите на 

управление на финансовия 

риск участниците на 

борсовия пазар предоставят 

гаранционни обезпечения 

съгласно правилата за работа 

на всеки отделен пазарен 

сегмент, част от борсовия 

пазар.  

Според дружеството е необходимо 

пояснение, което подчертае, че 

механизмите за определяне на размера 

на обезпеченията са различни за всеки 

сегмент, част от борсовия пазар. 

Предложението не се приема 
съгласно изложените по-горе 

мотиви по отношението на 

предложението на БНЕБ ЕАД за 

изменение на чл. 35а, ал. 2. 
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Чл. 36, 

ал. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 36. (1) Търговски 

участници, регистрирани от 

оператора на борсовия пазар 

за участие на борсовия пазар 

на електрическа енергия, 

имат право да подават 

предложения за продажба 

и/или предложения за 

покупка на електрическа 

енергия. 

Чл. 36. (1) Търговски 

участници, регистрирани от 

оператора на борсовия пазар 

за участие на пазарен 

сегмент част от борсовия 

пазар на електрическа 

енергия, имат право да 

подават предложения за 

продажба и/или предложения 

за покупка на електрическа 

енергия на съответния 

пазарен сегмент. 

Според дружеството пояснението е 

необходимо, за да се подчертае, че 

механизмите за подаване на 

предложения за покупка и продажба са 

различни за всеки сегмент, част от 

борсовия пазар и че даден участник 

може да участва само на определен 

сегмент, част от борсовия пазар. 

Предложението не се приема, 

посочените от дружеството 

мотиви не обосновават 

необходимостта от промяна на 

разпоредбата, тъй като 

определението за борсов пазар, се 

съдържа в Допълнителната 

разпоредба на ПТЕЕ. 

Чл. 36, 

ал. 2,      

т. 1   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 36. (2) 1. производители 

на електрическа енергия, 

получили право на достъп до 

съответната мрежа и 

регистрирани на пазара на 

електрическа енергия; 

Чл. 36. (2) 1. Търговски 

участници, които имат право 

да сключват сделки по 

свободно договорени цени в 

съответствие с действащото 

законодателство и 

регистрирани на свободния 

пазар, администриран от 

независимия преносен 

оператор. 

Според БНЕБ ЕАД предложеният 

текст обобщава цялото изброяване в 

ал. 2 и предотвратява необходимостта 

при промяна в ЗЕ да се променят 

ПТЕЕ. 

Предложението се приема. 

Чл. 36, 

ал. 2,     

т. 2   

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 36. (2) 2. търговци на 

електрическа енергия, 

регистрирани на пазара на 

електрическа енергия; 

Чл. 36. (2) 2. Производители, 

търговци, крайни клиенти и 

мрежови оператори, 

регистрирани на съседни 

пазари на електрическа 

енергия, единствено в 

случаите, в които оператора 

на борсовия пазар, съвместно 

с независимия преносен 

оператор организира и 

оперира виртуална 

импортно-експортна зона на 

съответната граница. В този 

случай, търговските 

БНЕБ ЕАД предлага създаването на 

нова точка, която да осигурява 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ 

при наличие на действаща експортна 

зона към сегмента „ден напред“ на 

борсовия пазар.  

Предложението се приема по 

принцип, като текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 36. (2) 2. Търговски 

участници, регистрирани на 

съседни пазари на електрическа 

енергия, единствено в случаите, в 

които операторът на борсовия 

пазар, съвместно с независимия 

преносен оператор, организира и 

оперира виртуална импортно-

експортна зона на съответната 

граница. В този случай 
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участници могат да бъдат 

регистрирани за участие на 

борсовия пазар единствено 

на съответната зона. 

търговските участници могат да 

бъдат регистрирани за участие на 

борсовия пазар единствено на 

съответната зона.”. 

Чл. 36, 

ал. 2, 

т. 3, 4, 

5 и 6    

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 36. (2) 3. общественият 

доставчик;             

4. доставчици от последна 

инстанция; 

5. крайни клиенти, преки 

членове на балансираща 

група; 

6. участници, които не са 

прехвърлили отговорността 

за балансиране на 

координатор на балансираща 

група и сами отговарят за 

небалансите на своите 

обекти, съгласно чл. 57, ал. 1, 

т. 2 от правилата. 

Да отпадне. Според дружеството цялото 

изброяване е обхванато от новата т. 1 

на чл. 36, ал. 2.  

Предложението се приема. 

Чл. 37 

– чл. 

50, 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 37 – Чл. 50, 

включително.  

 

 

 

 

 

 

 

Да отпаднат. Според БНЕБ ЕАД посочените 

членове касаят конкретно един от 

сегментите на борсовия пазар, като 

всички детайли за всеки от тези 

сегменти са част от правилата за 

функционирането им, описани в чл. 32 

от ПТЕЕ. 

Предложението се приема по 

принцип. Разпоредбите на чл. 38 

– чл. 49 следва да отпаднат, чл. 50 

е отменен – ДВ, бр. 90 от 2015 г., а 

чл. 37 придобва следната 

редакция:  

„Чл. 37. Условията за участие, 

регистрация, оттегляне и 

отстраняване от борсовия пазар на 

електрическа енергия, както и 

изискванията за изпращане на 

предложения, за определяне на 

количествата електрическа 

енергия и определяне на кривите 

на търсене и предлагане се 

уреждат в правилата по чл. 32, ал. 

2.” 
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Чл. 42, 

ал. 3    

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 42. (3) Предложенията по 

ал. 2 могат да бъдат 

изпращани от момента на 

отваряне на съответния търг 

съгласно правилата за работа 

на организиран борсов пазар 

на електрическа енергия, 

публикувани от оператора на 

борсовия пазар на интернет 

страницата му.  

  

Чл. 42. (нова) ал. 3. В деня за 

търговия (Д) се изпращат 

предложения за продажба/ 

покупка в рамките на деня на 

доставка (Д), съгласно 

крайните срокове в 

правилата за работа на 

организиран борсов пазар на 

електрическа енергия, 

публикувани от оператора на 

борсовия пазар на интернет 

страницата му. 

Съществуващите алинеи от 3 

до 8 се преномерират 

съответно. 

Според „ЕВН България“ ЕАД 

промените се налагат, за да се отрази 

въвеждането на пазара в рамките на 

деня. 

Предложението не се приема във 

връзка с възприетото 

предложение на БНЕБ ЕАД за 

отпадане на чл. 38 – чл. 49. 

Чл. 45, 

ал. 2,  

3 и 5    

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 45. (2) При пресмятането 

на цените и количествата по 

ал. 1 се вземат предвид само 

приети от борсовия оператор 

предложения.      

(3) Операторът на борсовия 

пазар публикува клирингова 

цена в националната пазарна 

зона в съответствие с 

правилата за работа на 

организиран борсов пазар. 

Чл. 45. (2) (нова) При 

непрекъсната търговия в 

рамките на деня, 

транзакциите се съпоставят 

автоматично при 

съблюдаване на поръчките, 

регистрирани в платформата 

за търговия, съгласно 

алгоритъм, определен от 

оператора на борсовия пазар 

и публикуван на неговата 

интернет страница.   

(3) При пресмятането на 

цените и количествата по ал. 

1 и ал. 2 се вземат предвид 

само приети от борсовия 

оператор предложения. 

(4) За сделките ден-напред, 

операторът на борсовия 

пазар публикува клирингова 

цена в националната пазарна 

Според „ЕВН България“ ЕАД 

промяната се налага, тъй като 

механизмът за достигане до сделка е 

различен за сделки ден-напред и в 

рамките на деня. При сделки в рамките 

на деня не се изчислява клирингова 

цена, а се срещат едно с друго в 

реално време предложенията за 

продажба с предложенията за покупка. 

Предложението не се приема във 

връзка с възприетото 

предложение на БНЕБ ЕАД за 

отпадане на чл. 38 – чл. 49. 



36 

зона в съответствие с 

правилата за работа на 

организиран борсов пазар. 

(5) (нова) Операторът на 

борсовия пазар публикува 

съгласуваните (срещнатите) 

цени по сделките в рамките 

на деня в националната 

пазарна зона в съответствие с 

правилата за работа на 

организиран борсов пазар в 

рамките на деня. 

Чл. 47, 

ал. 3  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 47. (3) (нова) Сделката по 

чл. 45, ал. 2 е по съгласувана 

(срещната) цена, известена 

от оператора на борсовия 

пазар до страните по 

сделката за съответната 

пазарна зона, ден на доставка 

и интервал на доставка. 

Операторът на борсовия 

пазар публикува информация 

за сключените сделки като не 

посочва  кои са страните по 

сделките.  

Според „ЕВН България“ ЕАД 

предложението е Аналогично 

съществуващата разпоредба, свързана 

с действията на борсовия оператор за 

пазара в ден-напред. 

Предложението не се приема във 

връзка с възприетото 

предложение на БНЕБ ЕАД за 

отпадане на чл. 38 – чл. 49. 

Нов 

раздел 

VIа, 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Нов раздел VIа. Срещане на 

сделките на пазар в рамките 

на деня. 

Нов Чл. 50а. (1) Борсовият 

оператор публикува 

предложенията за сделки в 

рамките на деня на своята 

платформа, като сделките се 

класират по: 

1. Посока на поръчката – 

купува/продава; 

Дружеството излага мотиви, че 

предложението за нов Раздел залага 

основата, на която операторът на 

борсов пазар ще въведе конкретния 

механизъм за осъществяване на 

сделките в рамките на деня. Тъй като 

по същество тези сделки намаляват 

разликите между регистрираните ден-

напред графици и реалния товар, не е 

редно да бъдат коригирани от 

независимия преносен оператор. 

Предложението не се приема във 

връзка с възприетото 

предложение на БНЕБ ЕАД за 

отпадане на чл. 38 – чл. 49. 



37 

2. Цена на поръчката; 

3. Време на регистрация; 

(2) Всички транзакции, 

произтичащи от съвпадение 

на поръчките в платформата 

за търговия, се регистрират 

автоматично към 

независимия преносен 

оператор като регистриран 

график. 

Чл. 53, 

ал. 1 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 53. (1) Операторът на 

борсовия пазар предоставя 

на съответните търговски 

участници достъп до 

информация за 

реализираните от тях сделки, 

сключени съгласно 

разпоредбите на тази глава, в 

деня на търговия, чрез 

търговската платформа. 

Чл. 53. (1) Операторът на 

борсовия пазар предоставя 

на съответните търговски 

участници достъп до 

информация за 

реализираните от тях сделки, 

сключени съгласно 

разпоредбите на тази глава, в 

деня на търговия, чрез 

търговските платформи, 

използвани на съответните 

пазарни сегменти, част от 

борсовия пазар на 

електрическа енергия. 

Според БНЕБ ЕАД пояснението е 

необходимо, за да се подчертае, че 

механизмите за публикуване на 

информация, свързани с 

осъществените сделки, са различни за 

всеки сегмент, част от борсовия пазар 

и че даден участник може да участва 

само на определен сегмент, част от 

борсовия пазар и да има достъп до 

информацията, свързана само с 

конкретния пазарен сегмент. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 53. (1) Операторът на 

борсовия пазар предоставя на 

съответните търговски участници 

достъп до информация за 

реализираните от тях сделки, в 

деня на търговия, чрез 

търговските платформи, 

използвани на съответните 

пазарни сегменти, част от 

борсовия пазар на електрическа 

енергия.”. 

Чл. 53, 

ал. 2 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 53. (2) Резултатите от 

търговията на борсовия пазар 

на електрическа енергия се 

използват в процеса на 

сетълмент съгласно глава 

десета на тези правила, като 

търгуваните количества от 

всеки търговски участник на 

борсовия пазар на 

електрическа енергия се 

сумират с количествата, 

Чл. 53. (2) Резултатите от 

търговията на борсовия пазар 

на електрическа енергия се 

използват в процеса на 

сетълмент от 

електроенергийния системен 

оператор съгласно глава 

десета на тези правила, като 

търгуваните количества от 

всеки търговски участник на 

борсовия пазар на 

Дружеството посочва, че пояснението 

е необходимо, за да се определи 

обхватът на централизирания пазар на 

двустранни договори, част от борсовия 

пазар, като се подчертае, че тази точка 

визира целия борсов пазар и сделките 

сключени извън него. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 53. (2) Резултатите от 

търговията на борсовия пазар на 

електрическа енергия се използват 

в процеса на сетълмент съгласно 

глава десета на тези правила, като 

търгуваните количества от всеки 

търговски участник на борсовия 
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търгувани по двустранни 

договори. 

електрическа енергия се 

сумират с количествата, 

търгувани по двустранни 

договори, сключени извън 

борсовия пазар. 

пазар на електрическа енергия се 

сумират с количествата, 

търгувани по двустранни 

договори, сключени извън 

борсовия пазар.”. 

Чл. 54 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 54. Операторът на 

борсовия пазар прекратява 

работата на борсовия пазар 

на електрическа енергия при: 

Чл. 54. Операторът на 

борсовия пазар може да 

прекрати работата на който и 

да е от пазарните сегменти, 

част от борсовия пазар на 

електрическа енергия, при: 

Редакционна. Предложението се приема. 

Чл. 54, 

т. 1 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 54. 1. Цялостна или 

частична невъзможност за 

работа на системата за 

търговия или на друга 

информационна система, 

използвана за обработка на 

предложенията и определяне 

на клиринговата цена в 

съответствие с правилата за 

работа на организиран 

борсов пазар. 

Чл. 54. 1. Цялостна или 

частична невъзможност за 

работа на система за 

търговия или на друга 

информационна система, 

използвана за обработка на 

предложенията и определяне 

на цената в съответствие с 

правилата за работа на 

пазарните сегменти, 

администрирани от борсовия 

оператор. 

Спореддружеството пояснението е 

необходимо, за да се подчертае, че 

борсовият пазар се състои от пазарни 

сегменти, оперирани чрез независими 

платформи. 

Предложението се приема в 

частта относно отпадането на 

думата „клиринговата“. В 

останалата си част предложението 

не се приема, тъй като в 

понятието „борсов пазар“ ще бъде 

дефинирано в Допълнителната 

разпоредба на ПТЕЕ. В тази 

връзка текстът на разпоредбата 

придобива следната редакция:  

„Чл. 54, т. 1. Цялостна или 

частична невъзможност за работа 

на система за търговия или на 

друга информационна система, 

използвана за обработка на 

предложенията и определяне на 

цената в съответствие с правилата 

за работа на организаран борсов 

пазар.”. 

Чл. 56, 

ал. 8 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

Чл. 56. (8) Групите по ал. 7, 

т. 2 и 3 могат да се обединят 

с общ финансов сетълмент. 

Чл. 56. (8) Групите по ал. 2 

могат да се обединят с общ 

финансов сетълмент. 

Дружеството посочва, че 

предложението е с цел да се премахне 

неравенството (привилегията) между 

клиенти на свободен и регулиран 

пазар. Координаторите на стандартни 

балансиращи групи да имат 

Предложението не се приема. 
Допускането на подобно 

обединение би обезсмислило 

наличието на различни 

балансиращи групи в зависимост 

от начина на разплащане 
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рия“ 

АД 

възможност да делегират небалансите 

си на друг търговски участник. 

(преференциални цени), начина на 

изкупуване на електрическата 

енергия (по график или по 

показания на средства за 

търговско измерване) и сегмента 

от пазара. 

Чл. 57, 

ал. 3 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 57. (3) Координаторите 

на специални балансиращи 

групи освен в случаите по 

чл. 56, ал. 11 нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друго 

лицензирано дружество и са 

отговорни пред независимия 

преносен оператор за 

небалансите на всяка 

специална балансираща 

група поотделно. 

Чл. 57. (3) Координаторите 

на специални балансиращи 

групи освен в случаите по 

чл. 56, ал. 11 нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друго 

лицензирано дружество и са 

отговорни пред независимия 

преносен оператор за 

небалансите на всяка 

специална балансираща 

група. 

Според дружеството предложението 

има за цел да бъдат премахнати 

разликите между регулиран и 

свободен пазар, а също така и с оглед 

допускане на обединение на 

балансиращите групи на всички 

крайни снабдители и доставчици от 

последна инстанция. 

Предложението не се приема във 

връзка с мотиви изложени по-

горе. 

Чл. 58, 

ал. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 58. (1) Търговски 

участници имат право да се 

регистрират като 

„координатори на 

стандартни балансиращи 

групи“ и/или като 

„координатори на 

комбинирани балансиращи 

групи“, ако са изпълнили 

следните условия: 

Чл. 58. (1) Търговски 

участници имат право да се 

регистрират като „търговци 

на електрическа енергия“, 

„координатори на 

стандартни балансиращи 

групи“ и/или като 

„координатори на 

комбинирани балансиращи 

групи“, ако са изпълнили 

следните условия: 

Според дружеството в действащите 

правила не е регламентирана 

процедурата за регистрация на 

търговци без физически обекти. 

Предложението не се приема във 

връзка със създаването на нова ал. 

3 в същия член. 

Чл. 58, 

ал. 3 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 58. (3) Търговски 

участници имат право да се 

регистрират като „търговец“, 

ако са изпълнили следните 

условия:  

1. притежават лицензия за 

търговия с електрическа 

Предложението на дружеството е във 

връзка с неговото предложение за 

изменение на чл. 58, ал. 1.  

Предложенията се приемат по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 58. (3) Търговски участници 

имат право да се регистрират като 

„търговец на електрическа 
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енергия по чл. 39, ал. 5 ЗЕ;  

2. изпълнени са изискванията 

и се поддържат 

комуникационно оборудване 

и средства за обмен на 

информация съгласно тези 

правила; 

3. нямат задължения към 

обществения доставчик, 

крайните снабдители, 

независимия преносен 

оператор и операторите на 

електроразпределителните 

мрежи. 

енергия без физически обекти“, 

ако са изпълнили следните 

условия: 

1. притежават лицензия за 

дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

2. изпълнени са изискванията и се 

поддържат комуникационно 

оборудване и средства за обмен на 

информация съгласно тези 

правила; 

3. нямат задължения към 

обществения доставчик, крайните 

снабдители, независимия 

преносен оператор и операторите 

на електроразпределителните 

мрежи”. 

Чл. 59, 

ал. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 59. (1) Търговските 

участници, изпълнили 

условията по чл. 58, ал. 1, 

подават заявление за 

регистрация по образец, 

утвърден от независимия 

преносен оператор, което 

съдържа: 

Чл. 59. (1) Търговските 

участници, изпълнили 

условията по чл. 58, ал. 1, 

подават заявление за 

първоначална регистрация 

по образец, утвърден от 

независимия преносен 

оператор, което съдържа: 

Според дружеството процедурата по 

първоначална регистрация се отделя 

от процедурата за подаване на 

ежемесечни данни за състава на 

балансиращата група.  

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 59. Търговските участници, 

изпълнили условията по чл. 58, ал. 

1, ал. 2 и ал. 3, подават заявление 

за първоначална регистрация с 

приложения по образец, утвърден 

от независимия преносен 

оператор и публикуван на 

интернет страницата му.”. 

Точките от 1 до 7 и ал. 2 отпадат.  

Чл. 59, 

ал. 1, 

т. 4 и 

т. 5 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 59. (1) 4. информация за 

предоставена мощност на 

обектите по т. 3; 

5. информация за местата на 

измерване на обектите по т. 3 

и идентификационни номера 

Да отпаднат. Според ЕСО ЕАД за ползвателите на 

електропреносната мрежа 

информацията постъпва със 

заявлението за получаване на достъп. 

Информация за обекти средно 

напрежение (СрН) и ниско напрежение 

Предложението не се приема във 

връзка с предложената по-горе 

редакция на чл. 59. 
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на търговските електромери, 

валидирана от собствениците 

на средствата за търговско 

измерване, които са длъжни 

да извършат валидирането в 

срок 14 дни; 

(НН) следва да се съхранява в базата 

от данни на електроразпределителното 

дружество (ЕРД) и не е необходима на 

ЕСО ЕАД. 

Чл. 59, 

ал. 1, 

т. 6 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 59. (1) 6. количество 

произведена/използвана 

електрическа енергия 

помесечно за предходната 

календарна година и 

последните шест месеца, 

предхождащи датата на 

подаване на заявлението, 

общо за заявителя и лицата 

по т. 2; 

Става т. 4. Редакционна. Предложението не се приема във 

връзка с предложената по-горе 

редакция на чл. 59. 

Чл. 59, 

ал. 2 

(нова) 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 59. (2) Координаторите 

на балансиращи групи 

изпращат на електронния 

адрес на независимия 

преносен оператор, посочен 

в известието за приемане на 

заявлението за регистрация,  

до два работни дни преди 

изтичане на календарния 

месец, списък на обектите на 

търговските участници, 

които са в състава на 

балансиращата им група от 

следващия месец, което 

съдържа: 

Редакционна. 

Според ЕСО ЕАД съществуващият 

текст на чл. 67, ал. 7 следва да бъде 

преместен и обособен в нова ал. 2 на 

чл. 59. 

 

Предложението не се приема. 
Дружеството не е изложило 

мотиви относно необходимостта 

от преместване на съществуващия 

текст на чл. 67, ал. 7, като нова ал. 

2 на чл. 59. 

 

Чл. 59, 

ал. 2, 

т. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 59. (2) 1. Списък с 

наименование на 

търговските участници – 

преки или непреки членове 

на балансиращата група; 

Според дружеството в края на всеки 

календарен месец, координаторите 

трябва да изпращат тази информация 

на ЕСО ЕАД. 

Предложението не се приема във 

връзка с предложената по-горе 

редакция на чл. 59. 
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Чл. 59, 

ал. 2, 

т. 2 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 59 (2) т. 2 Списък на 

обектите на преките членове 

в балансиращата група 

Редакционна. Предложението не се приема във 

връзка с предложената по-горе 

редакция на чл. 59. 

Чл. 59, 

ал. 2 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 59. (2) Към заявлението 

по ал. 1 се прилагат следните 

документи: 

1. удостоверение за 

предоставен достъп до 

електропреносната и/или 

електроразпределителните 

мрежи за всяко от 

дружествата по ал. 1, т. 1 и 2 

за изпълнени технически 

изисквания и липса на 

задължения към 

обществения доставчик 

и/или краен снабдител; 

2. удостоверението по т. 1 не 

се изисква от дружества с 

вече предоставен достъп до 

мрежата към момента на 

влизане в сила на тези 

правила; 

3. декларация от заявителя, 

че всяко от лицата по ал. 1, т. 

1 и 2 е сключило договори за 

достъп и договори за пренос 

на електрическа енергия 

пряко или чрез доставчика на 

електрическа енергия и е 

предоставило съответните 

гаранционни обезпечения в 

съответствие с изискванията 

на нормативната уредба и 

Става чл. 59, ал. 3. Реакционна във връзка с предложената 

от ЕСО ЕАД нова ал. 2. 

Предложението не се приема във 

връзка с предложената по-горе 

редакция на чл. 59. 
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тези правила; 

4. за всички клиенти, заявили 

желание за смяна на 

доставчика на услуга от 

обществен интерес и без 

инсталирани електромери за 

почасово отчитане на 

електрическа енергия – 

идентификационен номер на 

определения от съответния 

оператор на 

електроразпределителната 

мрежа стандартизиран 

товаров профил; 

5. копие от лицензия и 

съответните допълнения към 

нея, потвърждаващи правото 

за извършване на дейността 

"координатор на 

балансираща група". 

Чл. 60, 

ал. 1, 

т. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 60. (1) 1. приема 

заявлението за регистрация, 

посочва идентификационния 

номер/EIC код на 

координатора на 

балансиращата група и 

указва обектите и кодовите 

им номера, които формират 

групата на балансиране, за 

които отговаря заявителят в 

ролята му на координатор на 

стандартна балансираща 

група; 

Чл. 60. (1) 1. приема 

заявлението за регистрация и 

посочва идентификационния 

номер/EIC код на 

координатора на 

балансиращата група; 

Според дружеството посочването на 

този списък на този етап не е 

необходимо, тъй като към момента на 

реалното стартиране на дейността 

„координатор на балансираща група“ 

съставът на балансиращата група може 

да е променен и се известява съгласно 

чл. 59, ал. 2, т. 1. 

Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка чл. 60 

придобива следната редакция: 

„Чл. 60. (1) Независимият 

преносен оператор разглежда 

заявлението в 15-дневен срок и 

изпраща писмен отговор до 

заявителя, като: 

1. приема заявлението за 

регистрация и посочва 

идентификационния номер/EIC 

код на координатора на 

балансиращата група/търговеца на 

електрическа енергия без 

физически обекти; 

2. дава указания за допълнителна 
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информация и срок на 

представяне; 

3. мотивирано отказва да 

регистрира заявителя като 

координатор на балансираща 

група/търговец на електрическа 

енергия без физически обекти. 

(2) В срок до 10 дни от 

получаването на известието за 

приемане на заявлението за 

регистрация по ал. 1, т. 1: 

1. заявителят по чл. 58, ал. 1 

следва да сключи договора по чл. 

11, т. 8, в който е указан размерът 

на първоначалното гаранционно 

обезпечение, а доставчиците на 

балансираща енергия в 

балансиращата група да сключат 

договора по чл. 11, т. 7; 

2. заявителят по чл. 58, ал. 2 

следва да сключи договора по чл. 

11, т. 8, в който е указан размерът 

на първоначалното гаранционно 

обезпечение и да представи 

декларация за сключването на 

договорите по чл. 11, т. 1, 2 и 3 

или декларация за сключен 

договор по чл. 11, т. 10; 

3.  заявителят по чл. 58, ал. 3 

следва да сключи договора по чл. 

11, т. 8а, в който е указан 

размерът на първоначалното 

гаранционно обезпечение.  

(3) В случай че договорите по ал. 

2 не са сключени в срока, 

регламентиран в същата 
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разпоредба, независимият 

преносен оператор проверява 

отново обстоятелствата за 

изпълнение на изискванията за 

регистрация на координатора на 

балансираща група/ търговеца на 

електрическа енергия без 

физически обекти. 

(4) Със сключването на 

договорите по ал. 2 

координаторът на балансиращата 

група/търговецът на електрическа 

енергия без физически обекти се 

вписва в регистъра по чл. 65 със 

статус „регистриран“. 

(5) След предоставянето на 

гаранционно обезпечение в 

размера по ал. 2 координаторът на 

балансиращата група/търговецът 

на електрическа енергия без 

физически обекти се вписва в 

регистъра по чл. 65 със статус 

„активен“.” 

Предвид новата редакция на чл. 

59 и чл. 60 следва да отпадне чл. 

61.  

Чл. 60, 

ал. 1, 

т. 1 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 60. (1) 1. приема 

заявлението за регистрация, 

посочва идентификационния 

номер/EIC код на 

координатора на 

балансиращата група и 

указва обектите и кодовите 

им номера, които формират 

групата на балансиране, за 

които отговаря заявителят в 

Чл. 60. (1) 1. приема 

заявлението за регистрация, 

посочва идентификационния 

номер/EIC код на 

координатора на 

балансиращата група и 

указва обектите и кодовите 

им номера, които формират 

групата на балансиране, за 

които отговаря заявителят в 

Според „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД е необходимо допълнение в т. 1 на 

ал. 2 на чл. 60, тъй като за целите на 

единния стандарт за обмен на данни на 

пазара на електрическа енергия, и по-

конкретно – за обмена на данни между 

операторите на 

електроразпределителни мрежи и 

търговците на електрическа енергия, 

които снабдяват крайни клиенти, 

Предложението не се приема във 

връзка с направените по-горе 

изменения на чл. 60. 

apis://NORM|701936|8|65|/
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ролята му на координатор на 

стандартна балансираща 

група; 

ролята му на координатор на 

стандартна балансираща 

група; когато заявител е 

търговец на електрическа 

енергия, независимият 

преносен оператор му 

предоставя и 

идентификационен номер 

/Е\С код като търговец на 

електрическа енергия, 

различен от EIC кода като 

координатор 

присъединени към 

електроразпределителните мрежи, е 

необходимо въвеждането на отделен 

идентификационен номер /ЕЮ код на 

търговците, различен от този, който 

получават в качеството им на 

координатори на балансиращи групи. 

Още повече, че те могат да са 

координатори на различни видове 

групи. Предвид факта, че функцията 

на координатор на балансираща група 

е следствие на издадена лицензия за 

търговия с електрическа енергия, то 

следва Независимият преносен 

оператор първо да издава EIC код на 

съответното юридическо лице в 

качеството му търговец на ел. енергия 

и след това да издава отделни такива 

кодове за обозначаването на този 

търговец като координатор на някакъв 

вид балансираща група. 

Чл. 60, 

ал. 2 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 60. (2) В срок до 10 дни 

от получаването на 

известието за приемане на 

заявлението за регистрация 

по ал. 1, т. 1 координаторът 

на балансиращата група 

следва да сключи договора 

по чл. 11, т. 8, в който е 

указан размерът на 

първоначалното гаранционно 

обезпечение, а доставчиците 

на балансираща енергия в 

балансиращата група да 

сключат договора по чл. 11, 

т.7. 

Чл. 60. (2) В срок до 30 дни 

от получаването на 

известието за приемане на 

заявлението за регистрация 

по ал. 1, т. 1 координаторът 

на балансиращата група 

следва да сключи договора 

по чл. 11, т. 8, в който е 

указан размерът на 

първоначалното гаранционно 

обезпечение, а доставчиците 

на балансираща енергия в 

балансиращата група да 

сключат договора по чл. 11, 

т.7. 

Редакционна. Предложението не се приема, 
поради липса на обосновка за 

драстичното увеличаване на 

срока. 
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Чл. 60, 

ал. 5 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 60. (5) В случай че 

координаторът на 

балансираща група не 

сключи договора по чл. 11, т. 

8 в срока, регламентиран в 

ал. 2, независимият преносен 

оператор проверява отново 

обстоятелствата за 

изпълнение на изискванията 

за регистрация на 

координатора на 

балансираща група.  

Според дружеството в случай, че 

сключването на договора се забави, би 

следвало да се прекрати процедурата и 

да се подаде ново заявление за 

регистрация. 

Предложението е отразено в 
направените по-горе изменения на 

чл. 60. 

Чл. 61, 

ал. 3, 

т. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 61. (3) 1. приема 

заявлението за регистрация, 

като посочва 

идентификационния 

номер/EIC код на 

координатора на специална 

балансираща група и 

кодовите номера на 

обектите, местата, за които 

отговаря заявителят в ролята 

му на координатор на 

специална балансираща 

група; 

Чл. 61 (3) 1. приема 

заявлението за регистрация и 

посочва идентификационния 

номер/EIC код на 

координатора на специална 

балансираща група;  

Дружеството посочва, че 

информацията за състава на 

балансиращата група се валидира 

непосредствено преди реалното 

стартиране на дейността, на база на 

информацията от ЕСО ЕАД и ЕРД.  

Предложението не се приема. 

Предвид новата редакция на чл. 

59 и чл. 60 следва да отпадне чл. 

61. 

Чл. 61, 

ал. 4 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 61. (4) В срок до 10 дни 

от получаването на 

известието за приемане на 

заявлението за регистрация 

по ал. 3 координаторът на 

специална балансираща 

група следва да сключи с 

независимия преносен 

оператор: договора по чл. 11, 

т. 8, да представи декларация 

за сключването на 

Чл. 61. (4) В срок до 30 дни 

от получаването на 

известието за приемане на 

заявлението за регистрация 

по ал. 3 координаторът на 

специална балансираща 

група следва да сключи с 

независимия преносен 

оператор: договора по чл. 11, 

т. 8, да представи декларация 

за сключването на 

Редакционна. Предложението не се приема. 
Предвид новата редакция на чл. 

59 и чл. 60 следва да отпадне чл. 

61. 



48 

договорите по чл. 11, т. 1, 2 и 

3 или декларация за сключен 

договор по чл. 11, т. 10 от 

правилата. 

договорите по чл. 11, т. 1, 2 и 

3 или декларация за сключен 

договор по чл. 11, т. 10 от 

правилата. 

Чл. 

61а 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 61а. (1) Търговските 

участници, изпълнили 

условията по чл. 58, ал. 3, 

подават „заявление за 

регистрация на търговец на 

електрическа енергия“ по 

образец, утвърден от 

независимия преносен 

оператор, което съдържа: 

1. наименование на 

заявителя, адрес, вид 

лицензия и № на лицензия, 

№ на решение на КЕВР по 

чл. 39, ал. 5 ЗЕ; 

2. лица за контакти на 

заявителя, които отговарят 

по въпросите на изпращане 

на търговски графици, 

графици за обмен, 

предложения и заявки за 

балансираща енергия, 

сетълмент и фактуриране. 

(2) Към заявлението по ал. 1 

се прилага копие от лицензия 

и съответните допълнения 

към нея, потвърждаващи 

правото за извършване на 

дейността „търговец на 

електрическа енергия“ по чл. 

39, ал. 5 ЗЕ. 

(3) Независимият преносен 

Дружеството предлага разписване на 

процедура за регистрация на търговец, 

който не е поел отговорност за 

балансиране на физически обекти. 

Предложението не се приема във 

връзка с възприетите изменения 

на чл. 58, чл. 59 и чл. 60. 
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оператор разглежда 

заявлението в 15-дневен срок 

и изпраща писмен отговор до 

заявителя по ал. 1, като: 

1. приема заявлението за 

регистрация и посочва 

идентификационния 

номер/EIC код на търговец 

на електрическа енергия; 

2. дава указания за 

допълнителна информация и 

срок на представяне. 

(4) В срок до 30 дни от 

получаването на известието 

за приемане на заявлението 

за регистрация по ал. 3 

търговец на електрическа 

енергия следва да сключи с 

независимия преносен 

оператор договора за 

балансиране по чл. 11, т. 8а. 

(5) В случай че търговският 

участник не сключи договора 

по чл. 11, т. 8а в срока, 

регламентиран в ал. 4, 

независимят преносен 

оператор проверява отново 

обстоятелствата за 

изпълнение на изискванията 

за регистрация на търговския 

участник. 

(6) Със сключването на 

договора по ал. 4 търговец на 

електрическа енергия се 

вписва в регистъра по чл. 65 

със статус „регистриран“. 
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(7) След предоставянето на 

гаранционно обезпечение 

търговец на електрическа 

енергия се вписва в 

регистъра по чл. 65 със 

статус „активен“. 

Чл. 62, 

ал. 6 и 

7 (нова) 

„ЧЕЗ 

Електр

о 

Българ

ия“ 

АД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

делени

е 

Българ

ия“ АД 

Чл. 62. (6) В случай че 

срокът на договора по чл. 11, 

т. 9 и/или т. 10 между 

търговски участник и 

търговец/координатор е 

изтекъл и не е подновен, 

съответно не е стартирана в 

срок процедура за промяна 

на принадлежността към 

балансираща група от 

търговския участник, 

последният остава в 

балансиращата група на 

същия координатор и поема 

своя дял от финансовата 

отговорност към него 

съгласно общите принципи 

за разпределение на 

небалансите в 

балансиращата група на 

координатора. 

Търговецът/координаторът 

уведомява съответния 

мрежови оператор обектът 

на такъв клиент да бъде 

прехвърлен в балансиращата 

група на доставчика от 

последна инстанция считано 

от 1-во число на месеца, 

следващ уведомлението. 

Чл. 62. (6) В случай че 

срокът на договора по чл. 11, 

т. 9 и/или т. 10 между 

търговски участник и 

търговец/координатор е 

изтекъл и не е подновен, 

съответно не е стартирана в 

срок процедура за промяна 

на принадлежността към 

балансираща група от 

търговския участник, 

последният остава в 

балансиращата група на 

същия координатор и поема 

своя дял от финансовата 

отговорност към него 

съгласно общите принципи 

за разпределение на 

небалансите в 

балансиращата група на 

координатора. 

Търговецът/координаторът 

уведомява писмено 

съответния мрежови 

оператор не по-късно от 5 

работни дни преди края на 

съответния месец обектът на 

такъв клиент да бъде 

прехвърлен в балансиращата 

група на доставчика от 

Дружествата предлагат да се въведе 

краен срок за предоставяне на такова 

уведомление от 

координатора/търговеца до съответния 

мрежови оператор поради следните 

причини: 

За доставчик от последна инстанция 

(ДПИ) е необходимо да бъде 

информиран за обектите, влизащи в 

неговата балансираща група възможно 

най-рано с оглед прогнозиране и 

закупуване на необходимото 

количество електрическа енергия. В 

случай, че не се сложи краен срок за 

уведомлението до мрежовия оператор 

и се даде възможност 

търговецът/координаторът да 

изпращат такива уведомления и в 

последния календарен ден на месеца, 

то това влиза в противоречие с 

разпоредбите на чл. 67, ал. 6, съгласно 

която операторите на 

електроразпределителните мрежи 

трябва да изпратят на ECO ЕАД и 

координаторите информация за 

обхвата на балансиращите групи до 2 

работни дни преди началото на 

месеца. 

Според дружествата все повече 

производители на електрическа 

Предложението за чл. 62, ал. 6 се 

приема.  

Предложението за нова ал. 7 не 

се приема. Правото на достъп до 

съответната електрическа мрежа 

може да бъде ограничавано 

единствено на основания, изрично 

посочени в ЗЕ. 
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последна инстанция считано 

от 1-во число на месеца, 

следващ уведомлението. 

(7) (нова) В случай че 

договорите по чл. 11, т. 4 и т. 

9 между производител и 

търговец/координатор са 

прекратени и не е стартирана 

в срок процедура за промяна 

на принадлежността към 

балансираща група от 

производителя, съответният 

мрежови оператор временно 

преустановява достъпа на 

обекта на производителя до 

съответната електрическа 

мрежа на датата, от която 

прекратяването на 

договорите влиза в сила. 

Търговецът /координаторът и 

производителят са длъжни да 

уведомят съответния 

мрежови оператор за датата, 

от която прекратяването на 

договорите влиза в сила поне 

десет дни предварително. 

енергия от възобновяеми източници 

избират да се откажат от 

преференциите, предвидени в Закона 

за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ) или поради 

различни обстоятелства тези 

преференции не се прилагат по 

отношение на експлоатираните от тях 

обекти. Това налага произвежданата от 

тях електрическа енергия да бъде 

продавана по свободно договорени 

цени (чл. 11, т. 4, вр. чл. 15, ал. 2, т. 1, 

б. „а“ ПТЕЕ). Тези производители 

обикновено са и членове на 

съответната балансираща група на 

търговеца, с който имат договор за 

изкупуване на енергията. 

Никъде в нормативната уредба, 

регулираща тези обществени 

отношения, не е предвидено какво се 

случва, ако сключените между 

производител и търговец договори за 

изкупуване и балансиране бъдат 

прекратени, независимо от 

основанието и в същото време 

производителят не е успял да сключи 

договор за изкупуване/балансиране с 

друг търговец. 

Мотивите на дружествата за 

създаването на нова ал. 7 са, че с нея 

се въвежда единственото възможно 

разрешение, а именно временно 

преустановяване на достъпа на обекта 

до електрическата мрежа, до момента 

на сключване на нов договор за 

продажба/балансиране. 
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Чл. 62, 

ал. 7 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст.  Чл. 62. (7) (нова) В случай че 

договорите по чл. 11, т. 4 и т. 

9 между производител и 

търговец/координатор са 

прекратени и не е стартирана 

в срок процедура за промяна 

на принадлежността към 

балансираща група от 

производителя, съответният 

мрежови оператор временно 

преустановява достъпа на 

обекта на производителя до 

съответната електрическа 

мрежа на датата, от която 

прекратяването на 

договорите влиза в сила. 

Търговецът /координаторът и 

производителят са длъжни да 

уведомят съответния 

мрежови оператор за датата, 

от която прекратяването на 

договорите влиза в сила поне 

десет дни предварително.  

Все повече производители на 

електрическа енергия от възобновяеми 

източници избират да се откажат от 

преференциите, предвидени в ЗЕВИ 

или поради различни обстоятелства 

тези преференции не се прилагат по 

отношение на експлоатираните от тях 

обекти. Това налага произвежданата от 

тях електрическа енергия да бъде 

продавана по свободно договорени 

цени (чл. 11, т. 4, вр. чл. 15, ал. 2, т. 1, 

б. „а“ ПТЕЕ). Тези производители 

обикновено са и членове на 

съответната балансираща група на 

търговеца, с който имат договор за 

изкупуване на енергията. Никъде в 

нормативната уредба, регулираща тези 

обществени отношения, не е 

предвидено какво се случва, ако 

сключените между производител и 

търговец договори за изкупуване и 

балансиране бъдат прекратени, 

независимо от основанието и в същото 

време производителят не е успял да 

сключи договор за 

изкупуване/балансиране с друг 

търговец. 

С тази нова ал. 7 се въвежда 

единственото според нас възможно 

разрешение, а именно – временно 

преустановяване на достъпа на обекта 

до електрическата мрежа, до момента 

на сключване на нов договор за 

продажба/балансиране.  

Предложението не се приема, 

във връзка с по-горе изложените 

мотиви по отношение на 

предложението на „ЧЕЗ Електро 

България“ АД и „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД за 

нова ал. 7 на чл 62. 
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Чл. 65, 

ал. 2 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 65. (2) Независимият 

преносен оператор поддържа 

регистър на търговските 

участници – производители и 

потребители, присъединени 

към преносната електрическа 

мрежа и търговци на 

електрическа енергия, които 

не са включени в регистрите 

на координаторите на 

балансиращи групи. 

Според дружеството такъв регистър се 

поддържа от ЕСО ЕАД и е добре да 

бъде регламентиран в ПТЕЕ. 

Предложението се приема. 

Чл. 66, 

ал. 2 

„ЧЕЗ 

разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 66. (2) Известието се 

изпраща на независимия 

преносен оператор и на 

всички членове на 

балансиращата група. 

Чл. 66. (2) Известието се 

изпраща на независимия 

преносен оператор, на 

операторите на 

електроразпределителни 

мрежи и на всички членове 

на балансиращата група. 

„ЧЕЗ разпределение България“ АД 

посочва, че ако в групата на 

координатор, който желае да 

преустанови тази дейност и е заявил 

оттегляне, има членове на групата, 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа, то 

задължително следва да се уведомяват 

и операторите на 

електроразпределителни мрежи, тъй 

като последните отговарят за 

администрирането на процеса по 

смяна принадлежността към 

балансираща група за мрежите средно 

и ниско напрежение. 

Предложението не се приема.  

Координаторите би следвало да 

уведомяват за намеренията си 

единствено своите клиенти и 

оператора на пазара. 

Независимият преносен оператор 

уведомява по реда на чл. 66, ал. 7 

електроразпределителните 

дружества. 

Чл. 66, 

ал. 7  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст.  Чл. 66. (7) (нова)  

Независимият преносен 

оператор уведомява 

мрежовите оператори 

относно оттеглянето на 

координатора на 

балансираща група не по-

късно от 7 работни дни 

преди края на календарния 

месец, предхождащ месеца 

Според дружеството предложението е 

с цел своевременно получаване на 

информация за оттегляне на 

координатор на балансираща група. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 66. (7) (нова) Независимият 

преносен оператор уведомява 

мрежовите оператори относно 

оттеглянето на координатора на 

балансираща група.”. 
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на промяната. 

Чл. 67, 

ал. 2  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 67. (2) Независимият 

преносен оператор проверява 

данните в заявлението и 

отговаря в срок до 15 дни в 

писмен вид на заявителя и 

новия координатор на 

балансираща група. 

Чл. 67. (2) Независимият 

преносен оператор проверява 

данните в заявлението и 

отговаря в срок до 15 дни в 

писмен вид на заявителя, 

новия координатор на 

балансираща група и 

съответния мрежови 

оператор, към чиято мрежа 

са присъединени обектите. 

Според „ЕВН България” ЕАД 

мрежовият оператор като 

администратор на процеса по смяна на 

координатор на балансираща група 

следва своевременно да разполага с 

информация за предвидените промени. 

Информацията е необходима, за да 

бъдат преконфигурирани съответните 

балансиращи групи по отношение на 

обмена на данни с координатора на 

балансираща група и ЕСО. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 67. (2) Независимият 

преносен оператор проверява 

данните в заявлението и отговаря 

писмено в срок до 15 дни на 

заявителя, новия координатор на 

балансираща група и съответния 

мрежови оператор, към чиято 

мрежа са присъединени 

обектите.”. 

Чл. 67, 

ал. 6 и 

7 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 67. (6) Независимият 

преносен оператор и 

операторите на 

електроразпределителните 

мрежи си обменят взаимно 

информация до два работни 

дни преди изтичане на 

календарния месец за 

обхвата на балансиращите 

групи и съответните 

координатори, считано от 

следващия календарен месец. 

(7) Координаторите на 

балансиращи групи 

изпращат на независимия 

преносен оператор до три 

работни дни преди изтичане 

на календарния месец списък 

на обектите на търговските 

участници, които са в 

състава на балансиращата им 

група от следващия месец. 

ал. 6 и 7 на чл. 67 да се 

преместят на систематичното 

им място в чл. 103 като нови 

ал. 14 и 15 

Според дружеството Член 67 разписва 

правилата за оттегляне на 

Координатор на балансираща. група от 

пазара, а посочените две алинеи целят 

да уредят ежемесечната размяна на 

информация за състава на 

балансиращите групи, която 

информация се обменя между 

оператора на 

електроразпределителната мрежа, ECO 

ЕАД и координаторите и която 

съпътства ежемесечния процес на 

смяна да доставчик и координатор на 

балансираща група. 

Предложението не се приема. Не 

е необходимо преместване на 

цитираните алинеи в процедурата 

за промяна принадлежността към 

балансираща група, тъй като в 

настоящия член те уреждат 

взаимоотношенията, свързани с 

оттегляне или отстраняване на 

координатор на балансираща 

група, регистриран при условията 

на чл. 58, ал. 1. 
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Чл. 67, 

ал. 6,  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 67. (6) Независимият 

преносен оператор и 

операторите на 

електроразпределителните 

мрежи си обменят взаимно 

информация до два работни 

дни преди изтичане на 

календарния месец за 

обхвата на балансиращите 

групи и съответните 

координатори, считано от 

следващия календарен месец. 

Чл. 67. (6) Независимият 

преносен оператор и 

операторите на 

електроразпределителните 

мрежи си обменят взаимно 

информация в сроковете 

съгласно инструкцията по чл. 

103, ал. 2.  

Дружеството мотивира своето 

предложение с цел яснота относно 

състава на балансиращите групи, 

пренасочваме сроковете за обмен на 

информация между мрежовите 

оператори и ЕСО ЕАД съгласно 

инструкциите за смяна на доставчик. 

Предложението не се приема във 

връзка с мотивите, изложени по-

горе по отношение на 

предложението на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД за 

промяна на чл. 67, ал. 6 и 7. 

Чл. 67, 

ал. 7 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 67. (7) Координаторите 

на балансиращи групи 

изпращат на независимия 

преносен оператор до три 

работни дни преди изтичане 

на календарния месец списък 

на обектите на търговските 

участници, които са в 

състава на балансиращата им 

група от следващия месец. 

Да отпадне. Според ЕСО ЕАД съществуващият 

текст на чл. 67, ал. 7 следва да бъде 

преместен и обособен в нова ал. 2 на 

чл. 59. 

Предложението не се приема във 

връзка с мотивите, изложени по 

отхвърляне на предложението за 

създаване на нова ал. 2 в чл. 59. 

Чл. 68, 

ал. 2 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 68. (2) Общественият 

доставчик може да поиска от 

независимия преносен 

оператор да отстрани от 

електроенергийния пазар 

търговски участник, който не 

изпълнява задълженията си 

по чл. 100, ал. 4 ЗЕ. 

Чл. 68. (2) Общественият 

доставчик може да поиска от 

независимия преносен 

оператор да отстрани от 

електроенергийния пазар 

търговски участник, който не 

изпълнява задълженията си 

по чл. 100, ал. 4 от ЗЕ. 

Оператор на 

електроразпределителна 

мрежа може да поиска от 

независимия преносен 

оператор да отстрани от 

електроенергийния пазар 

Дружеството счита, че допълнението 

се налага с цел да се засили защитата 

на операторите на 

електроразпределителни мрежи по 

отношение гарантиране събираемостта 

на сумите за мрежови услуги, които 

търговците на ел. енергия следва да 

заплащат за клиентите със СТП. 

операторите на 

електроразпределителни мрежи следва 

да имат защита на интересите, 

равностойна на тази на независимия 

преносен оператор, на когото също е 

дадено правото да отстранява 

Предложението не се приема. 
Операторите на 

електроразпределителни мрежи 

изискват гаранционни 

обезпечения от търговците на 

електрическа енергия, с които 

имат сключени рамкови договори, 

като по този начин си гарантират 

вземанията.  



56 

търговец на електрическа 

енергия, който не изпълнява 

задължението си по рамков 

договор с оператор на 

електроразпределителна 

мрежа за предоставяне и 

поддържане в определен 

размер и актуализиране в 

сроковете по договора за 

обезпечение. 

търговски участник, който има 

задължение във връзка с 

гаранционните обезпечения по 

договор за достъп и пренос. 

Чл. 68, 

ал. 6  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 68. (6) Независимият 

преносен оператор отразява 

отстраняването на 

координатор на балансираща 

група или търговски 

участник по чл. 62, ал. 3 в 

регистъра по чл. 65 в деня на 

отстраняването му. 

Чл. 68. (6) Независимият 

преносен оператор отразява 

отстраняването на 

координатор на балансираща 

група или търговски 

участник по чл. 62, ал. 3 в 

регистъра по чл. 65 в деня на 

отстраняването му и 

информира съответните 

мрежови оператори в 

рамките на същия 

календарен ден. 

Според дружеството предложението е 

с цел получаване на своевременна 

информация за прехвърляне на 

членовете на балансираща група към 

ДПИ. 

Предложението не се приема. 
Съгласно чл. 68, ал. 1 

независимият преносен оператор 

изпраща предизвестие от 3 

работни дни до съответния 

оператор на 

електроразпределителна мрежа, а 

регистърът по чл. 65 е публичен. 

В тази връзка не са изложени 

мотиви за необходимостта от 

повторно уведомяване. 

Чл. 68, 

ал. 8 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 68. (8) Предизвестието по 

ал. 1 се изпраща и на 

членовете на балансиращата 

група. Независимият 

преносен оператор 

уведомява преките членове в 

балансиращата група, а 

операторите на 

електроразпределителните 

мрежи – непреките членове в 

групата. 

Чл. 68. (8) Независимият 

преносен оператор 

уведомява преките членове в 

балансиращата група. В срок 

от 3 работни дни след 

отстраняването на 

координатора, операторите 

на електроразпределителните 

мрежи уведомяват непреките 

членове в групата. 

С това предложение според 

дружеството се цели операторът на 

електроразпределителната мрежа да 

информира непреките членове след 

отстраняване на координатор на 

балансираща група. Практиката сочи, 

че след получено предизвестие за 

отстраняване, координаторите на 

балансираща група погасяват 

задълженията си и в тази връзка 

информирането на непреките членове 

за отправеното предизвестие е 

нецелесъобразно. Така уведомяване 

следва да има при реално отстраняване 

Предложението не се приема. 
Предложението да се уведомяват 

единствено преките членове, а 

непреките едва 3 работни дни 

след отстраняването на 

координатора, противоречи на 

принципите за равнопоставеност и 

недискриминационно третиране 

на всички членове на 

балансиращата група. 
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от пазара. 

Чл. 68, 

ал. 8  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 68. (8) Предизвестието по 

ал. 1 се изпраща и на 

членовете на балансиращата 

група. Независимият 

преносен оператор 

уведомява преките членове в 

балансиращата група, а 

операторите на 

електроразпределителните 

мрежи – непреките членове в 

групата. 

Чл. 68. (8) Предизвестието по 

ал. 1 се изпраща и на 

членовете на балансиращата 

група. Независимият 

преносен оператор 

уведомява преките членове в 

балансиращата група. 

Веднага след отстраняване 

на координатора операторите 

на електроразпределителни 

мрежи уведомяват непреките 

членове в групата.  

С оглед спецификата на преките 

членове на балансиращата група „ЕВН 

България” ЕАД счита, че 

възможността те да бъдат 

информирани следва да се предостави 

на ЕСО ЕАД. Непреките членове ще 

бъдат информирани от мрежовия 

оператор, съгласно нова ал. 9.  

Предложението не се приема във 

връзка с изложените по-горе 

мотиви по отношение на 

предложението на „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД за 

изменение на чл. 68, ал. 8. 

Чл. 68, 

ал. 9  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 68. (9) (нова) След 

получаване на 

уведомлението по ал. 6 

мрежовият оператор 

информира непреките 

членове на балансиращата 

група за преминаване към 

доставчик от последна 

инстанция  от датата на 

отстраняване на 

координатора. 

Уведомлението се изпраща 

не по-късно от два работни 

дни след получаване на 

уведомлението по ал. 6. 

Операторът на 

електроразпределителната 

мрежа може да уведоми 

членовете на балансираща 

група по електронен път, на 

интернет страницата си или 

чрез съобщение в средства за 

масова информация.  

С това предложение „ЕВН България” 

ЕАД цели операторът на 

електроразпределителната мрежа да 

информира непреките членове след 

отстраняване на координатор на 

балансираща група. Практиката сочи, 

че след получено предизвестие за 

отстраняване, координаторите на 

балансираща група погасяват 

задълженията си и в тази връзка 

информирането на непреките членове 

е нецелесъобразно. С оглед големия 

брой членове на балансиращи групи и 

невъзможността за изпращане на 

индивидуални писма е добре да 

разполагаме с възможност за различен 

подход на уведомяване.  

Предложението не се приема във 

връзка с изложените по-горе 

мотиви по отношение на 

предложенията на „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД и 

„ЕВН България” ЕАД за 

изменение на чл. 68, ал. 8. 
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Глава 

шеста,

Раздел 

I Чл. 

76а 

„ЕВН 

Българ

ия“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 76а. Пазарните 

участници имат право да 

изпращат графици към 

независимия преносен 

оператор в рамките на деня, 

съгласно инструкция, 

изготвена от него и 

публикувана на интернет 

страницата му. При 

известяване на графици в 

рамките на деня, графици се 

изпращат като версия на вече 

регистрираните графици за 

производство/ потребление  

и обмен. Срокове са 

съгласувани със сроковете на 

борсата за търговия в 

рамките на деня.  

Дружеството отбелязва, че 

регистрирането на графиците за 

сделки в рамките на деня като версия 

на вече регистрираните графици в 

системата за управление на пазара 

позволява лесното интерниране на 

този пазар в механизма за балансиране 

на контролната зона. 

Предложението не се приема във 

връзка с възприетото изменение 

на чл. 82, ал. 4. 

Чл. 77, 

ал. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 77. (1) Почасови графици 

за производство, с 

информация за брутното 

производство на централата, 

се изпращат на независимия 

преносен оператор от всички 

производители, 

присъединени към 

електропреносната мрежа 

или от техния координатор, 

по утвърден образец (PPS 

file) и посочен достъп до 

системата, в срокове 

съгласно инструкция, 

публикувана от независимия 

преносен оператор на 

интернет страницата му. 

Чл. 77. (1) Почасови графици 

за производство, с 

информация за брутното 

производство на централата, 

се изпращат на независимия 

преносен оператор от всички 

производители, 

присъединени към 

електропреносната мрежа 

или от техния координатор, 

по утвърден образец (PPS 

file) и посочен достъп до 

системата, в срокове 

съгласно инструкция и 

график за обмен на 

информация, публикувани от 

независимия преносен 

оператор на интернет 

Редакционна. Предложението се приема като 

отпада думата „почасови“ с оглед 

правата и задълженията на 

участниците на пазара на 

електрическа енергия, 

произтичащи от въвеждането на 

новия пазарен сегмент „пазар в 

рамките на деня“. В тази връзка 

чл. 77, ал. 1 придобива следната 

редакция: 

„Чл. 77. (1) Графици за 

производство, с информация за 

брутното производство на 

централата, се изпращат на 

независимия преносен оператор 

от всички производители, 

присъединени към 

електропреносната мрежа или от 
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страницата му. техния координатор, по утвърден 

образец (PPS file) и посочен 

достъп до системата, в срокове 

съгласно инструкция и график за 

обмен на информация, 

публикувани от независимия 

преносен оператор на интернет 

страницата му.“. 

Във връзка с горната редакция 

думата „почасови“ следва да 

отпадне и в ал. 3, ал. 7 и ал. 9 на 

чл. 77. 

Чл. 77, 

ал. 2 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 77. (2) Почасови графици 

за производство се изпращат 

на координаторите на 

балансиращи групи от 

всички производители, 

присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа в деня, предхождащ 

доставката, по образец, 

утвърден от координатора на 

балансиращата група. 

 

Чл. 77. (2) Почасови графици 

за производство се изпращат 

на координаторите на 

балансиращи групи от 

всички производители, 

присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа в деня, предхождащ 

доставката и в деня на 

доставка, по образец, 

утвърден от координатора на 

балансиращата група. 

Дружеството мотивира предложението 

си с въвеждането на новия пазарен 

сегмент „пазар в рамките на деня“. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 77. (2) Графици за 

производство се изпращат на 

координаторите на балансиращи 

групи от всички производители, 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа 

в деня, предхождащ доставката и 

в деня на доставка, по образец, 

утвърден от координатора на 

балансиращата група.“ 

 

Чл. 77, 

ал. 4 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 77. (4) Доставчиците на 

балансираща енергия 

изпращат на независимия 

преносен оператор почасови 

графици за планираното 

брутно производство на 

всеки диспечиран блок, 

съгласно сключените 

договори за доставка на 

Чл. 77. (4) Доставчиците на 

балансираща енергия 

изпращат на независимия 

преносен оператор почасови 

графици за планираното 

брутно производство на 

всеки диспечиран блок, 

съгласно сключените 

договори за доставка на 

Според дружеството определението 

„на борсов пазар на електрическа 

енергия“ не кореспондира със смисъла 

на този член. Договорите за доставка 

се обобщено понятие, което включва 

всички възможности за сключване по 

свободни и регулирани цени и 

изброяване не е необходимо. 

Предложението се приема 

приема като отпада думата 

„почасови“ с оглед правата и 

задълженията на участниците на 

пазара на електрическа енергия, 

произтичащи от въвеждането на 

новия пазарен сегмент „пазар в 

рамките на деня“. В тази връзка 

разпоредбата на чл. 77, ал. 4 
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електрическа енергия, за 

покриване на 

технологичните разходи в 

мрежите, на борсов пазар на 

електрическа енергия, по 

утвърден образец (PPS file) и 

посочен достъп до системата, 

в срокове съгласно 

инструкция, публикувана от 

независимия преносен 

оператор на интернет 

страницата му и съгласно 

процедурите, 

регламентирани в 

„Правилата за управление на 

електроенергийната система“ 

и тези правила. 

електрическа енергия, за 

покриване на 

технологичните разходи в 

мрежите, по утвърден 

образец (PPS file) и посочен 

достъп до системата, в 

срокове съгласно 

инструкция, публикувана от 

независимия преносен 

оператор на интернет 

страницата му и съгласно 

процедурите, 

регламентирани в 

„Правилата за управление на 

електроенергийната система“ 

и тези правила. 

придобива следната редакция: 

„Чл. 77. (4) Доставчиците на 

балансираща енергия изпращат на 

независимия преносен оператор 

графици за планираното брутно 

производство на всеки диспечиран 

блок, съгласно сключените 

договори за доставка на 

електрическа енергия, за 

покриване на технологичните 

разходи в мрежите, по утвърден 

образец (PPS file) и посочен 

достъп до системата, в срокове 

съгласно инструкция, 

публикувана от независимия 

преносен оператор на интернет 

страницата му и съгласно 

процедурите, регламентирани в 

„Правилата за управление на 

електроенергийната система“ и 

тези правила.  
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Чл. 77, 

ал. 11 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 77. (11) Почасовите 

графици за производство и 

почасовите графици за 

потребление се изпращат в 

деня, предхождащ деня на 

доставка, и съдържат 

информация за количеството 

електрическа енергия за 

всеки час в деня на доставка, 

което съответният 

производител (блок на 

производител) или обект на 

потребител ще 

доставя/потребява от 

мрежата. 

Чл. 77. (11) Почасовите 

графици за производство и 

почасовите графици за 

потребление се изпращат в 

деня, предхождащ деня на 

доставка и в деня на 

доставка, и съдържат 

информация за количеството 

електрическа енергия за 

всеки час в деня на доставка, 

което съответният 

производител (блок на 

производител) или обект на 

потребител ще 

доставя/потребява от 

мрежата. 

Изменението е необходимо във връзка 

с въвеждане на новия пазарен сегмент 

„пазар в рамките на деня“. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 77. (11) Графиците за 

производство и графиците за 

потребление се изпращат в деня, 

предхождащ деня на доставка и в 

деня на доставка, и съдържат 

информация за количеството 

електрическа енергия за всеки 

интервал на доставка, което 

съответният производител (блок 

на производител) или обект на 

потребител ще доставя/потребява 

от мрежата.”. 

Чл. 77, 

ал. 13 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 77. (13) Инструкцията и 

графикът за обмен на 

информация по ал. 1 

регламентират сроковете за 

изпращане на графици в 

деня преди доставката и в 

рамките на деня на доставка 

Изменението е необходимо във връзка 

с въвеждане на новия пазарен сегмент 

„пазар в рамките на деня“. 

 

 

Предложението не се приема. 

Разпоредбата не е необходима, 

тъй като чл. 77, ал. 1 регламентира 

обхвата на инструкцията. 

Чл. 79, 

ал. 1 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 79. (1) Графиците за 

обмен на електрическа 

енергия между две 

балансиращи групи в 

рамките на 

електроенергийната система 

на България се изпращат на 

независимия преносен 

оператор в срокове съгласно 

инструкция, публикувана от 

независимия преносен 

оператор на интернет 

страницата по утвърден 

Чл. 79. (1) Графиците за 

обмен на електрическа 

енергия между две 

балансиращи групи в 

рамките на 

електроенергийната система 

на България се изпращат на 

независимия преносен 

оператор в срокове съгласно 

инструкция, публикувана от 

независимия преносен 

оператор на интернет 

страницата по утвърден 

Според дружеството понятието 

интервал включва в себе се всички 

варианти. Ограничение не е 

необходимо. 

Предложението се приема. 
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образец (TPS file) и получен 

достъп до системата, и 

съдържат информация за 

количеството електрическа 

енергия за всеки час в деня 

на доставка, което 

съответната балансираща 

група ще обмени с други 

балансиращи групи. 

образец (TPS file) и получен 

достъп до системата, и 

съдържат информация за 

количеството електрическа 

енергия за всеки интервал в 

деня на доставка, което 

съответната балансираща 

група ще обмени с други 

балансиращи групи. 

Чл. 79, 

ал. 3 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 79. (3) Крайният срок за 

изпращане на графиците за 

междусистемен обмен в 

съответствие с придобитите 

преносни способности от 

годишен и месечни търгове 

(дългосрочни номинации) и 

дневни търгове 

(краткосрочни номинации) е 

съгласно Тръжни правила за 

съответните контролни зони, 

публикувани от независимия 

преносен оператор, и 

изискванията на OH-Policy2 

за синхронна зона 

континентална Европа. 

Чл. 79. (3) Крайният срок за 

изпращане на графиците за 

междусистемен обмен в 

съответствие с придобитите 

преносни способности от 

годишен и месечни търгове 

(дългосрочни номинации) и 

дневни търгове и в рамките 

на деня (краткосрочни 

номинации) е съгласно 

Тръжни правила за 

съответните контролни зони, 

публикувани от независимия 

преносен оператор, и 

изискванията на OH-Policy2 

за синхронна зона 

континентална Европа. 

Изменението е необходимо във връзка 

с въвеждане на новия пазарен сегмент 

„пазар в рамките на деня“ 

Предложението се приема. 



63 

Чл. 79, 

ал. 3 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 79. (3) Крайният срок за 

изпращане на графиците за 

междусистемен обмен в 

съответствие с придобитите 

преносни способности от 

годишен и месечни търгове 

(дългосрочни номинации) и 

дневни търгове 

(краткосрочни номинации) е 

съгласно Тръжни правила за 

съответните контролни зони, 

публикувани от независимия 

преносен оператор, и 

изискванията на OH-Policy2 

за синхронна зона 

континентална Европа. 

Чл. 79. (3) Крайният срок за 

изпращане на графиците за 

междусистемен обмен в 

съответствие с придобитите 

преносни способности от 

годишен и месечни търгове и 

дневни експлицитни търгове 

е съгласно Тръжни правила 

за съответните контролни 

зони, публикувани от 

независимия преносен 

оператор, и изискванията на 

OH-Policy2 за синхронна 

зона континентална Европа. 

Според БНЕБ ЕАД годишните и 

месечните търгове са винаги 

дългосрочни номинации и винаги 

експлицитни, а дневните винаги 

краткосрочни, като на някоя граница 

могат да бъдат експлицитни, а на 

друга (при пазарно обединение) 

имплицитни. Този член касае 

единствено организацията за 

изпращане на графици, резултат от 

експлицитните търгове. При 

имплицитен търг ТУ не известяват 

графици за междусистемен обмен. 

Предложението не се приема във 

връзка с приемането на 

предложението на ЕСО ЕАД по-

горе. 

Чл. 81, 

ал. 6 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 81. (6) Между две 

балансиращи групи в 

рамките на 

електроенергийната система 

на България координаторите 

известяват само салдото по 

сделките. 

Чл. 81. (6) Между две 

балансиращи групи в 

рамките на 

електроенергийната система 

на България координаторите 

известяват само салдото по 

сделките, освен в случаите в 

които една от страните по 

сделките е оператора на 

борсовия пазар. 

Предложението е да се въведе 

изключение за известяването на 

сделките, осъществени на борсов пазар 

(което е технически възможно в 

системата за номинации), тъй като 

борсовият пазар се състои от различни 

сегменти с различни продукти и 

срокове на доставка, като на всеки от 

тези сегменти е възможно да участва 

един и същи ТУ с различни по вид 

сделки (за покупка или продажба). 

Предложението се приема. 
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Чл. 81, 

ал. 10 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 81. (10) Независимият 

преносен оператор има право 

да поиска промяна на график 

на производител в „Д-1“ в 

случаите, когато 

представеният график не 

съответства на оперативната 

информация и прогноза на 

оператора. 

Чл. 81. (10) Независимият 

преносен оператор има право 

да поиска промяна на график 

на производител в „Д-1“ в 

случаите, когато 

представеният график не 

съответства на оперативната 

информация и прогноза на 

оператора. Графиците, 

регистрирани в рамките на 

деня, представляват 

корекция на графиците, 

регистрирани в „Д-1“ и не се 

коригират от независимия 

преносен оператор.  

Според „“ЕВН България“ ЕАД 

сделките в рамките на деня намаляват 

разликите между регистрираните ден-

напред графици и реалния товар и не е 

редно да бъдат коригирани от 

оператора на електроенергийната 

система. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 81. (10) Независимият 

преносен оператор има право да 

поиска промяна на график на 

производител в „Д-1“  и в рамките 

на деня в случаите, когато 

представеният график не 

съответства на оперативната 

информация и прогноза на 

оператора.“. 

Чл. 82, 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 82. (1) Независимият 

преносен оператор има право 

при наличие на 

необходимите технически 

обстоятелства да въведе 

процедура по известяване, 

валидиране и регистриране 

на графици за производство, 

графици за потребление и 

графици за обмен в рамките 

на деня на доставка.             

(2) Броят на сесиите в 

рамките на деня се определя 

от независимия преносен 

оператор. 

(3) При въвеждане на 

известяване в рамките на 

деня операторът разработва 

отделна инструкция за броя 

на сесиите, изискванията за 

номиниране, корекция и 

Да отпадне. Дружеството предлага чл. 82 да 

отпадне, тъй като с предложените 

промени на различните места в ПТЕЕ, 

се отразява въвеждането на пазара в 

рамките на деня. 

Предложението не се приема във 

връзка с изложените по-долу 

мотиви. 
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валидиране на графиците и я 

публикува на интернет 

страницата си не по-късно от 

две седмици преди датата на 

влизане в сила. 

Чл. 82, 

ал. 1 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 82. (1) Независимият 

преносен оператор има право 

при наличие на 

необходимите технически 

обстоятелства да въведе 

процедура по известяване, 

валидиране и регистриране 

на графици за производство, 

графици за потребление и 

графици за обмен в рамките 

на деня на доставка. 

Чл. 82. (1) Независимият 

преносен оператор, при 

наличие на необходимите 

технически обстоятелства, 

въвежда процедура по 

известяване, валидиране и 

регистриране на графици за 

производство, графици за 

потребление и графици за 

обмен в рамките на деня на 

доставка. 

Предложението на дружеството за 

отпадане на израза „има право“ 

кореспондира със задълженията, които 

независимият преносен оператор също 

има във връзка с Регламент 1222/2015. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 82. (1) Независимият 

преносен оператор въвежда 

процедура по известяване, 

валидиране и регистриране на 

графици за производство, графици 

за потребление и графици за 

обмен в рамките на деня на 

доставка.“. 

Чл. 82, 

ал. 2 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 82. (2) Броят на сесиите в 

рамките на деня се определя 

от независимия преносен 

оператор. 

Чл. 82. (2) Броят на сесиите в 

рамките на деня се определя 

от независимия преносен 

оператор, като техния брой 

трябва да е в съответствие с 

методиките и правилата, 

разработени в изпълнение на 

Регламент 1222/2015 относно 

пазарното обединение на 

пазарите ден напред и в 

рамките на деня. 

БНЕБ ЕАД посочва, че процесите на 

развитие на пазарното обединение в 

Европа вече налагат съобразяване с 

установените правила, процедури и 

практики. 

Предложението се приема. 

Чл. 82, 

ал. 3 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 82. (3) При въвеждане на 

известяване в рамките на 

деня операторът разработва 

отделна инструкция за броя 

на сесиите, изискванията за 

номиниране, корекция и  

валидиране на графиците и я 

публикува на интернет 

Чл. 82. (3) При въвеждане на 

известяване в рамките на 

деня на доставка 

независимият преносен 

оператор разработва отделна 

инструкция, в която 

определя броя на сесиите, 

изискванията за номиниране 

Според дружеството редакцията се 

налага във връзка с въвеждане на 

новия пазарен сегмент „пазар в 

рамките на деня“ 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на разпоредбата 

придобива следната редакция:  

„Чл. 82. (3) Независимият 

преносен оператор разработва 

отделна инструкция, в която 

определя броя на сесиите, 
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страницата си не по-късно от 

две седмици преди датата на 

влизане в сила. 

и валидиране на графиците и 

я публикува на интернет 

страницата си не по-късно от 

две седмици преди 

стартиране на пазарния 

сегмент в рамките на деня. 

изискванията за номиниране и 

валидиране на графиците в 

рамките на деня и я публикува на 

интернет страницата си.“. 

Чл. 82, 

ал. 4 

БНЕБ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 82. (4) Известяването на 

сключените сделки в 

рамките на деня се 

осъществява единствено от 

борсовия оператор на 

електрическа енергия, който 

винаги е страна по този вид 

сделки, като  известяването 

се осъществява с графици за 

обмен при условията на ал. 1. 

БНЕБ ЕАД счита, че това ще позволи 

да се премине поетапно към пазар в 

рамките на деня, на който да могат да 

се известяват сделки от страна на 

всички търговски участници (както 

тези на свободния, така и тези на 

регулирания пазар). Към момента 

преминаването на регулирания пазар 

към известяване в рамките на деня ще 

породи, както възможност за 

спекулации, така и технически 

затруднения от страна на НЕК ОД да 

балансира графика си непосредствено 

преди съответния период на доставка.  

Предложението се приема с 

направено терминологично 

съответствие на понянието 

„оператор на борсовия пазар“ с 

използваното такова в ЗЕ. 

Чл. 85, 

ал. 1 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 85. (1) Сумирането и 

предоставянето на данни за 

измерените количества 

електрическа енергия 

обслужва процесите на 

сетълмент на количествата, 

търгувани на 

електроенергийния пазар 

чрез двустранни договори 

или на борсовия пазар на 

електрическа енергия, пазара 

на балансираща енергия, 

двустранните обмени със 

съседни контролни 

зони/блокове, сетълмента на 

небалансите, спомагателните 

Чл. 85. (1) Сумирането и 

предоставянето на данни за 

измерените количества 

електрическа енергия 

обслужва процесите на 

сетълмент на количествата, 

търгувани на 

електроенергийния пазар, 

двустранните обмени със 

съседни контролни 

зони/блокове, сетълмента на 

небалансите, спомагателните 

услуги, плащанията за 

достъп и пренос и всички 

други услуги съгласно тези 

правила. 

Според дружеството предложената 

редакция на разпоредбата премахва 

изброяване, което е вече включено в 

определението „електроенергиен 

пазар“.  

Предложението не се приема. 

Предложената редакция е 

непълна, объркваща и неясна. 
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услуги, плащанията за 

достъп и пренос и всички 

други услуги съгласно тези 

правила. 

Чл. 87, 

ал. 3 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 87. (3) При 

регистрацията на търговски 

участник на пазара на 

електрическа енергия е 

необходимо посочените от 

него обекти да включват 

всички места на измерване за 

тези обекти. Не се допуска 

регистриране на обект на 

търговски участник на пазара 

на електрическа енергия с 

част от местата на измерване 

за съответния обект. 

Чл. 87. (3) При 

регистрацията на търговски 

участник на пазара на 

електрическа енергия е 

необходимо посочените от 

него обекти да включват 

всички места на измерване за 

тези обекти включително и 

местата, представляващи 

резервно захранване към 

тези обекти (независимо от 

нивото на напрежение). Не 

се допуска регистриране на 

обект на търговски участник 

на пазара на електрическа 

енергия с част от местата на 

измерване за съответния 

обект. 

Според дружеството редакцита на 

разпоредбата се налага с цел 

постинане на по-голяма яснота на 

текста и избягване на случаи на 

злоупотреби. 

Предложението се приема. 

Чл. 88 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 88. (1) Измерената 

стойност представлява 

количеството електрическа 

енергия, което е измерено и 

регистрирано от електромер 

за периодично измерване, 

или чрез товаров профил, 

интегриран за периода на 

сетълмент. 

(2) Обменът на данни за 

енергия между всички 

търговски участници на 

пазара се извършва чрез 

единен протокол за 

Чл. 88. (1) Измерената 

стойност представлява 

количеството електрическа 

енергия, което е измерено и 

регистрирано от електромер 

за периодично измерване, 

или чрез товаров профил, 

интегриран за периода на 

сетълмент.  

(2) (нова) Администрирането 

на обмена на данни за 

енергия между всички 

търговски участници се 

осъществява от независимия 

Според „ЕВН България“ ЕАД 

действащата редакция на чл. 88 не 

дава достатъчна яснота за модела, по 

който да се извършва обменът на 

данни между търговските участници.  

Предложената редакция цели 

регламентиране на рамката откъм 

видове съобщения и формати за 

унифициране на информационните 

канали. Дружеството също така счита, 

че към ПТЕЕ в отделно приложение 

трябва да бъдат разписани детайлните 

стъпки по прилагане на предложената 

редакция на чл. 88. 

Предложението не се приема. 
ПТЕЕ не следва да съдържат 

видовете съобщения и формати за 

унифициране на 

информационните канали. 

Спецификата на избрания от 

мрежовите оператори и 

независимият преносен оператор 

единен протокол за комуникация 

следва да се разпише в 

инструкция на независимия 

преносен оператор, приложение 

към договора по чл. 11, т. 15.  

Във връзка с горното е 



68 

комуникация. преносен оператор. 

(3) (нова) За комуникация 

между пазарните участници 

с електронните съобщения се 

използва спецификацията на 

UN/EDIFACT (Electronic 

Data Interchange for 

Administration, Commerce and 

Transport) - Електронен 

обмен на данни за 

администрацията, търговията 

и транспорта, съгласно 

Приложение № 2 към 

настоящите правила.  

С форматите EDIFACT се 

определят : 

- Набор от правила за 

синтаксис на електронни 

съобщения 

- Елементи на данни, 

сегменти и кодове 

- Съобщения - различни 

бизнес документи, съставени 

от подредени сегменти в 

йерархична структура 

1. Обменът на данни за 

смяна доставчик  се 

извършва чрез UTILMD 

формат за обмен на данни 

2. Обменът на основни данни 

за клиентите се извършва 

чрез UTILMD формат за 

обмен на данни, съгласно 

Приложение № 3 към 

настоящите правила. 

3. Обменът на данни от 

необходимо да се създаде нова ал. 

3 със следното съдържание:  

„Чл. 88. (3) Независимият 

преносен оператор определя с 

инструкция, съгласувана с 

операторите на 

електроразпределителни мрежи, 

спецификацията на единния 

протокол за комуникация.“. 



69 

почасови профили, 

независимо дали са 

измерени, изчислени, по 

клиентски точки на 

измерване, или агрегирани, 

се извършва чрез MSCONS 

съобщение за обмен на 

данни, съгласно Приложение 

№ 3 към настоящите 

правила. Профилът се 

предава по точка на 

измерване/изчисление/агрега

ция. 

4. Обменът на измерени 

данни от СТИ по регистри 

между мрежовия оператор и 

доставчик се извършва чрез 

MSCONS съобщение за 

обмен на данни, съгласно 

Приложение № 3 към 

настоящите правила. 

5. Обменът на данни за 

фактурирани мрежови 

услуги  съгласно сключени 

рамкови договори  между 

мрежовия оператор и 

доставчик се извършва чрез 

INVOIC съобщение за обмен 

на данни, съгласно 

Приложение № 3 към 

настоящите правила. 

6. Обменът на информация 

извършване на услуга по 

преустановяване/възстановяв

ане на преноса на 

електрическа енергия по 
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искане на доставчик на 

електрическа енергия се 

извършва чрез UTILMD 

формат за обмен на данни, 

съгласно Приложение № 3 

към настоящите правила. 

(4) (нова) Независимият 

преносен оператор 

разработва политики за 

компютърна и 

комуникационна сигурност 

на информацията (ИТ 

сигурност), свързана с 

дейността на пазара. Той 

информира търговските 

участници за 

препоръчителни стандарти за 

сигурност и определя 

задължителни средства за 

сигурност и защита на 

информацията. 

(5) (нова) Достъп до данните 

във връзка с пазара на 

електрическа енергия се 

осъществява само от 

упълномощени 

представители на 

търговските участници. 
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Чл. 88 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД, 

 „ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 88. (1) Измерената 

стойност представлява 

количеството електрическа 

енергия, което е измерено и 

регистрирано от електромер 

за периодично измерване, 

или чрез товаров профил, 

интегриран за периода на 

сетълмент. 

(2) Обменът на данни за 

енергия между всички 

търговски участници на 

пазара се извършва чрез 

единен протокол за 

комуникация. 

Чл. 88. (1) Измерената 

стойност представлява 

количеството електрическа 

енергия, което е измерено и 

регистрирано от електромер 

за периодично измерване, 

или чрез товаров профил, 

интегриран за периода на 

сетълмент. 

(2) Обменът на данни за 

енергия между всички 

търговски участници на 

пазара се извършва чрез 

единен протокол за 

комуникация. 

 

Чл. 88. (1) Измерената 

стойност представлява 

количеството електрическа 

енергия, което е измерено и 

регистрирано от електромер 

за периодично измерване, 

или чрез товаров профил, 

интегриран за периода на 

сетълмент.      

(2) (нова) Администрирането 

на обмена на данни за 

енергия между всички 

търговски участници се 

осъществява от независимия 

преносен оператор. 

(3) (нова) За комуникация 

между пазарните участници 

с електронните съобщения се 

използва спецификацията на 

UN/EDIFACT (Electronic 

Data Interchange for 

Administration, Commerce and 

Transport) - Електронен 

обмен на данни за 

администрацията, търговията 

и транспорта, съгласно 

Приложение № 2 към 

настоящите правила. 

С форматите EDIFACT се 

определят : 

- Набор от правила за 

синтаксис на електронни 

съобщения 

- Елементи на данни, 

сегменти и кодове 

Действащата редакция на чл. 88 не 

дава достатъчна яснота за модела, по 

който да се извършва обменът на 

данни между търговските участници.  

Предложената редакция цели 

регламентиране на рамката откъм 

видове съобщения и формати за 

унифициране на информационните 

канали. Според дружеството към 

ПТЕЕ в отделно приложение трябва да 

бъдат разписани детайлните стъпки по 

прилагане на предложената редакция 

на чл. 88. 

На този етап обменът на почасови 

данни във връзка с балансиращия 

пазар се осъществява по електронна 

поща чрез размяна на информация в 

ексел формат. Процес, който не се 

извършва автоматично между 

системите и зависи изцяло от 

наличието на определен човешки 

ресурс, е рисков по отношение 

допускането на грешки и носенето на 

отговорност за предоставените данни. 

Като отчетем факта, че всяка една 

грешка на пазара на електрическа 

енергия има съвсем конкретно 

финансово измерение и може да 

засегне широк кръг субекти, считаме 

че единното и унифицирано решение 

за формата на обмена на данни е 

наложително. 

Действащата уредба на чл. 88 не дава 

достатъчна яснота за модела, по който 

да се извършва обмена на данни 

Предложението не се приема. 
ПТЕЕ не следва да съдържат 

видовете съобщения и формати за 

унифициране на 

информационните канали. 

Спецификата на избрания от 

мрежовите оператори и 

независимия преносен оператор 

единен протокол за комуникация 

следва да се разпише в 

приложение към договора по чл. 

11, т. 15. 
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- Съобщения - различни 

бизнес документи, съставени 

от подредени сегменти в 

йерархична структура 

1. Обменът на данни за 

смяна доставчик  се 

извършва чрез UTILMD 

формат за обмен на данни 

2. Обменът на основни данни 

за клиентите се извършва 

чрез UTILMD формат за 

обмен на данни, съгласно 

Приложение № 3 към 

настоящите правила. 

3. Обменът на данни от 

почасови профили, 

независимо дали са 

измерени, изчислени, по 

клиентски точки на 

измерване, или агрегирани, 

се извършва чрез MSCONS 

съобщение за обмен на 

данни, съгласно Приложение 

№ 3 към настоящите 

правила. Профилът се 

предава по точка на 

измерване/изчисление/агрега

ция. 

4. Обменът на измерени 

данни от СТИ по регистри 

между мрежовия оператор и 

доставчик се извършва чрез 

MSCONS съобщение за 

обмен на данни, съгласно 

Приложение № 3 към 

настоящите правила.  

между търговските участници. 

Предложената редакция цели 

регламентиране на рамката откъм 

видове съобщения и формати за 

унифициране на информационните 

канали. 
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5. Обменът на данни за 

фактурирани мрежови 

услуги  съгласно сключени 

рамкови договори  между 

мрежовия оператор и 

доставчик се извършва чрез 

INVOIC съобщение за обмен 

на данни, съгласно 

Приложение № 3 към 

настоящите правила.  

6. Обменът на информация 

извършване на услуга по 

преустановяване/възстановяв

ане на преноса на 

електрическа енергия по 

искане на доставчик на 

електрическа енергия се 

извършва чрез UTILMD 

формат за обмен на данни, 

съгласно Приложение № 3 

към настоящите правила. 

(4) (нова) Независимият 

преносен оператор 

разработва политики за 

компютърна и 

комуникационна сигурност 

на информацията (ИТ 

сигурност), свързана с 

дейността на пазара. Той 

информира търговските 

участници за 

препоръчителни стандарти за 

сигурност и определя 

задължителни средства за 

сигурност и защита на 

информацията. 
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(5) (нова) Достъп до данните 

във връзка с пазара на 

електрическа енергия се 

осъществява само от 

упълномощени 

представители на 

търговските участници. 

чл. 88 (1) Измерената 

стойност представлява 

количеството електрическа 

енергия, което е измерено и 

регистрирано от електромер 

за периодично измерване, 

или чрез товаров профил, 

интегриран за периода на 

сетълмент. 

(2) Обменът на данни между 

всички търговски участници 

на пазара се извършва чрез 

единен протокол за 

комуникация. 

(3) Единен 

идентификационен код на 

всички търговски участници 

на пазара, както и на точките 

за измерване на 

електрическа енергия и на 

точките за агрегиране на 

енергийни данни на ниво 

търговски участник, се 

определя и администрира от 

независимия преносен 

оператор. 

 (4) За единен протокол за 

комуникация между 

пазарните участници се 
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използва стандарта ISO TS 

20625 (EDIFACT) за 

Електронен обмен на данни 

за администрацията, 

търговията и транспорта 

съгласно Приложение № 3 

към настоящите правила, 

като се прилагат следните 

основни стандартни типове 

съобщения за обмен на 

данни: 

1. Заявление за смяна на 

доставчика и/или 

координатора на 

балансираща група може да 

се подава от упълномощен 

от клиента доставчик на 

електрическа енергия по 

електронен път чрез 

UTILMD съобщение за 

обмен на данни. 

2. Предоставянето на 

основни технически и 

клиентски данни при смяна 

на доставчик и/или 

координатор балансираща 

група, както и други 

промени в основните данни 

се извършва от мрежовия 

оператор към независимия 

преносен оператор, 

доставчика на електрическа 

енергия и координатора на 

балансираща група чрез 

UTILMD съобщение за 

обмен на данни. 
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3. Предоставянето на данни 

за електрическа енергия от 

почасови профили, 

независимо дали са 

измерени, или изчислени, 

или агрегирани, се извършва 

от мрежовия оператор към 

независимия преносен 

оператор и към 

координаторите на 

балансиращи групи чрез 

MSCONS съобщения за 

обмен на данни. 

4. Предоставянето на данни 

за електрическа енергия, 

измерена от средствата за 

търговско измерване по 

регистри, се извършва от 

мрежовия оператор към 

доставчика на 

електрическа.енергия чрез 

MSCONS съобщение за 

обмен на данни. 

5. Предоставянето на данни 

за фактурирани мрежови 

услуги от мрежовия 

оператор към доставчика на 

електрическа.енергия се 

извършва чрез INVOIC 

съобщение за обмен на 

данни. 

Искане за преустановяване 

или възстановяване на 

преноса на електрическа 

енергия от доставчик на 

електрическа енергия към 
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мрежовия оператор се 

извършва чрез UTILMD 

съобщение за обмен на 

данни. 

(5) Независимият преносен 

оператор определя единна 

политика за защита и 

сигурност на предаваните 

данни, предмет на обем 

между търговските 

участници 
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Чл. 89, 

ал. 2 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 89. (2) В случаите на чл. 

86, ал. 1 собствениците на 

измервателните системи 

валидират, обработват и 

съхраняват данните в база 

данни с измерени стойности. 

Сумираните и почасови 

данни се предоставят на 

независимия преносен 

оператор до 17,00 ч. на 

втория работен ден от 

седмицата за дните от 

понеделник до неделя 

включително на предходната 

календарна седмица. 

Чл. 89. (2) В случаите на чл. 

86, ал. 1 собствениците на 

измервателните системи 

валидират, обработват и 

съхраняват данните в база 

данни с измерени стойности. 

Сумираните и почасови 

данни се предоставят на 

независимия преносен 

оператор до 09,30 ч. на всеки 

ден от седмицата за 

предходния ден, и корекция 

на предходната календарна 

седмица. 

Според дружеството с въвеждането на 

пазар в рамките на деня, 

информацията за промяна в 

потреблението е крайно необходима за 

предприемане на коригиращи 

действия на изпратения график. 

Информацията предоставяна на 

седмична база, ще се окаже крайно 

недостатъчна. 

Предложението не се приема. 
Независимо от въвеждането на 

нов пазарен сегмент в рамките на 

деня, измерените стойности не 

следва да се променят, съответно 

корекции на вече измерени 

стойности не се допускат. Не е 

необходимо предоставяне на 

данни на ЕСО ЕАД, които 

впоследствие ще бъдат 

коригирани. Всеки търговски 

участник трябва да има достъп до 

измервателните системи на 

независимия преносен оператор и 

операторите на 

електроразпределителните мреже 

и да чете данните всеки ден. 

Чл. 89, 

ал. 12 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Няма съществуващ текст. Чл. 89. (12) В случай на 

установяване на изпратени 

некоректни данни по ал. 9, 

собственикът на 

измервателната система 

може да оценява, коригира 

или заменя тези данни за 

период, не по-дълъг от 

предходните три месеца 

назад по отношение на 

измерените стойности 

съгласно Правилата за 

измерване на количеството 

електрическа енергия и 

предоставя информацията на 

независимия преносен 

оператор. 

Дружеството предлага създаването на 

нова алинея с цел осигуряване на 

възможността за коригиране на 

измерените данни за период, не по-

дълъг от предходните три месеца 

назад. 

Предложението не се приема. 

Технически е невъзможно да се 

правят корекции в месечния 

сетълмент за предходните три 

месеца назад. Рекапитулациите са 

регламентирани в чл. 182 от 

ПТЕЕ. 
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Чл. 94, 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 94. (1) Собствениците на 

измервателни системи 

предоставят на независимия 

преносен оператор сумирани 

по балансиращи групи 

валидирани данни от 

средствата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия на обекти на 

търговски участници, 

присъединени към 

съответната електрическа 

мрежа. 

(2) Собствениците на 

измервателни системи 

предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи 

сумирани валидирани данни 

от средствата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия на обекти на 

търговски участници, които 

принадлежат към 

съответната балансираща 

група. 

(3) За клиенти, за които се 

прилагат стандартизирани 

товарови профили, 

собствениците на 

измервателни системи 

извършват отчет на 

средствата за търговско 

измерване съобразно 

графика за отчитане на 

съответния собственик на 

Чл. 94. (1) Операторите на 

електроразпределителни 

мрежи предоставят на 

независимия преносен 

оператор сумирани по 

балансиращи групи 

валидирани данни от 

средствата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия на обекти с почасово 

измерване на търговски 

участници, присъединени 

към съответната 

електрическа мрежа. 

(2) Мрежовите оператори 

предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи 

сумирани валидирани данни 

от средствата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия на обекти на 

търговски участници, които 

принадлежат към 

съответната балансираща 

група. 

(3) За клиенти, за които се 

прилагат стандартизирани 

товарови профили, 

съответните оператори на 

електроразпределителни 

мрежи извършват отчет на 

средствата за търговско 

измерване съгласно 

графиците си за отчитане. 

Отчетените по график 

Според дружеството е необходимо да 

се регламентира, че търговците следва 

да фактурират мрежовите услуги към 

снабдяваните от тях крайни клиенти 

по измерени данни, а не на база 

данните, предоставени за целите на 

сетълмента. 

Предложенията не се приемат. 
Разписаният в чл. 94 механизъм 

осигурява фактуриране на еднакви 

стойности за мрежови услуги и 

енергия и не следва да бъде 

променян. Предложеният от „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД и 

използван от него до края на 2015 

г. метод доведе до катастрофални 

резултати при прилагането на 

СТП. 
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измервателна система. 

Отчетените по график 

количества активна 

електрическа енергия се 

разпределят почасово по 

приложимия стандартизиран 

товаров профил за периода 

от 1-во до последно число на 

календарния месец, в 

рамките на който е извършен 

отчетът, и се приемат за 

утвърдени измерени 

стойности по чл. 89, ал. 9. 

(4) Собствениците на 

измервателни системи 

предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи и на 

независимия преносен 

оператор количествата 

електрическа енергия по ал. 

3, агрегирани по типове 

стандартизирани товарови 

профили и доставчици. 

Предоставените от 

собствениците на 

измервателни системи данни 

се използват за целите на 

сетълмента и могат да се 

използват от доставчиците за 

целите на фактурирането. 

 

количества акгивна 

електрическа енергия се 

разпределят почасово по 

приложимия стандартизиран 

товаров профил за периода 

от 1-во до последно число на 

календарния месец, в 

рамките на който е извършен 

отчетът. 

(4) Операторите на 

електроразпределителни 

мрежи предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи и на 

независимия преносен 

оператор количествата 

електрическа енергия по ал. 

3, агрегирани по типове 

стандартизирани товарови 

профили и по доставчици. 

Предоставените данни се 

използват за целите на 

сетълмента. 

(5) Фактурирането на 

мрежови услуги се извършва 

на база отчетеното със 

средствата за търговско 

измерване количество 

електрическа енергия и/или 

предоставена мощност. 

Ал. 5 и 6 се преномерират 

съответно на 6 и 7. 
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Чл. 94  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 94. (1) Собствениците на 

измервателни системи 

предоставят на независимия 

преносен оператор сумирани 

по балансиращи групи 

валидирани данни от 

средствата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия на обекти на 

търговски участници, 

присъединени към 

съответната електрическа 

мрежа. 

(2) Собствениците на 

измервателни системи 

предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи 

сумирани валидирани данни 

от средствата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия на обекти на 

търговски участници, които 

принадлежат към 

съответната балансираща 

група. 

(3) За клиенти, за които се 

прилагат стандартизирани 

товарови профили, 

собствениците на 

измервателни системи 

извършват отчет на 

средствата за търговско 

измерване съобразно 

графика за отчитане на 

съответния собственик на 

Чл. 94. (1) Операторите на 

електроразпределителни 

мрежи предоставят на 

независимия преносен 

оператор сумирани по 

балансиращи групи 

валидирани данни от 

средствата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия на обекти с почасово 

измерване на търговски 

участници, присъединени 

към съответната 

електрическа мрежа. 

(2) Мрежовите оператори 

предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи 

сумирани валидирани данни 

от средствата за търговско 

измерване на електрическа 

енергия на обекти на 

търговски участници, които 

принадлежат към 

съответната балансираща 

група. 

(3) За клиенти, за които се 

прилагат стандартизирани 

товарови профили, 

съответните оператори на 

електроразпределителни 

мрежи извършват отчет на 

средствата за търговско 

измерване  съгласно 

графиците си за отчитане (4) 

Количество електрическа 

Дружеството заявява, че редакцията се 

налага поради ролиращото отчитане на 

клиентите със СТП и невъзможност за 

точна съпоставимост на количеството 

доставена и консумирана електрическа 

енергия за период от 1-во до последно 

число на месеца. 

„ЕВН България“ ЕАД също така счита, 

че редакцията ще даде възможност за 

ясно очертаване ролята на операторите 

на електроразпределителни мрежи и 

независимия преносен оператор. 

Приема се по принцип. 

Предложението за отпадане на 

задължението отчетените по 

график количества активна 

електрическа енергия да се 

разпределят почасово, тъй като по 

този начин се създават 

предпоставки през първия месец 

от излизането на пазара на 

клиенти със СТП, клиентите да 

заплащат по-малка част от 

потребената електрическа 

енергия, както и само част от 

дължимата сума от цена за 

задължения към обществото. 

Текстът на разпоредбата 

придобива следната редакция: 

„Чл. 94. (3) За клиенти, за които се 

прилагат стандартизирани 

товарови профили, собствениците 

на измервателни системи 

извършват отчет на средствата за 

търговско измерване съобразно 

графика за отчитане на съответния 

собственик на измервателна 

система. Отчетените по график 

количества активна електрическа 

енергия се разпределят почасово 

по приложимия стандартизиран 

товаров профил за периода от 1-во 

до последно число на календарния 

месец, в рамките на който е 

извършен отчетът, и се приемат за 

утвърдени измерени стойности по 

чл. 89, ал. 9. За първия месец след 

извършване на смяната на 
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измервателна система. 

Отчетените по график 

количества активна 

електрическа енергия се 

разпределят почасово по 

приложимия стандартизиран 

товаров профил за периода 

от 1-во до последно число на 

календарния месец, в 

рамките на който е извършен 

отчетът, и се приемат за 

утвърдени измерени 

стойности по чл. 89, ал. 9. 

(4) Собствениците на 

измервателни системи 

предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи и на 

независимия преносен 

оператор количествата 

електрическа енергия по ал. 

3, агрегирани по типове 

стандартизирани товарови 

профили и доставчици. 

Предоставените от 

собствениците на 

измервателни системи данни 

се използват за целите на 

сетълмента и могат да се 

използват от доставчиците за 

целите на фактурирането. 

(5) Независимият преносен 

оператор предоставя на 

разпределителното 

предприятие в сроковете по 

чл. 89, ал. 2 сумираните 

енергия, което операторите 

на електроразпределителни 

мрежи разпределят почасово 

по приложимия 

стандартизиран товаров 

профил за месеца, се 

определя на база на отчета 

по графика за отчитане. Тези 

стойности се приемат за 

утвърдени за нуждите на 

балансирането стойности по 

чл. 89, ал. 9. 

(5) Операторите на 

електроразпределителни 

мрежи предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи и на 

независимия преносен 

оператор количествата 

електрическа енергия по ал. 

3, агрегирани по типове 

стандартизирани товарови 

профили и по доставчици. 

Предоставените данни се 

използват за целите на 

сетълмента. 

(6) Фактурирането на 

мрежови услуги се извършва 

на база отчетеното със 

средствата за търговско 

измерване количество 

електрическа енергия.  

 

Ал. 5 се преномерира на ал. 

7. 

Ал. 6 се преномерира на ал. 

доставчик количеството 

електрическа енергия, което 

собствениците на измервателни 

системи разпределят почасово по 

приложимия стандартизиран 

товаров профил може да се 

определи на база отчета по график 

за отчитане.“ 

Останалите предложения не се 

приемат. Разписаният в чл. 94 

механизъм осигурява фактуриране 

на еднаква стойност за мрежови 

услуги и енергия и не следва да 

бъде променян. 
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стойности за измерените 

товарови профили на 

електрическата енергия, 

отчетени от всеки 

търговски електромер, който 

участва във формирането на 

общото количество 

електрическа енергия, 

доставяно от преносната в 

разпределителната мрежа. 

(6) Независимият преносен 

оператор предоставя на 

крайния снабдител в 

сроковете по чл. 89, ал. 2 

сумираните по региони 

стойности за измерените 

товарови профили на 

електрическата енергия, 

формирани от всеки 

търговски електромер, които 

участват във формирането на 

общото количество 

електрическа енергия, което 

крайният снабдител купува 

от обществения доставчик. 

8. 

(1)  

Чл. 98, 

ал. 1 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 98. (1) Независимият 

поеносен опеоатор извършва 

предварителен физически 

сетълмент на седмична 

основа на всеки координатор 

на балансираща група, за 

всички места на измерване, 

оборудвани със средства за 

търговско измерване на 

електрическата енергия, до 

четвъртък за дните на 

Чл. 98. (1) Независимият 

преносен оператор извършва 

предварителен физически 

сетълмент ежедневно на 

всеки координатор на 

балансираща група, за 

всички места на измерване, 

оборудвани със средства за 

търговско измерване за 

периодично измерване на 

електрическата енергия, до 

Според дружеството с въвеждането на 

пазар в рамките на деня, 

информацията за промяна в 

потреблението е крайно необходима за 

предприемане на коригиращи 

действия на изпратения график. 

Информацията, предоставяна на 

седмична база, ще се окаже крайно 

недостатъчна. 

Предложението не се приема.  

Към настоящия момент 

мрежовите оператори не 

разполагат с техническа 

възможност да обработват и 

изпращат ежедневно данни от 

измерванията. Съществува голяма 

вероятност за изпращане на 

непълни/неточни/некоректни 

данни, каквато практика се 

наблюдава във връзка с 
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предходната календарна 

седмица. 

11:00 за предходния ден извършването на сетълмент на 

седмична основа.  

Чл. 98, 

ал. 1 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 98. (1) Независимият 

преносен оператор извършва 

предварителен физически 

сетълмент на седмична 

основа на всеки координатор 

на балансираща група, за 

всички места на измерване, 

оборудвани със средства за 

търговско измерване на 

електрическата енергия, до 

четвъртък за дните на 

предходната календарна 

седмица. 

Чл. 98 (1) Независимият 

преносен оператор извършва 

предварителен физически 

сетълмент на седмична 

основа на всеки координатор 

на балансираща група, за 

всички места на измерване, 

оборудвани със средства за 

търговско измерване за 

периодично измерване на 

електрическата енергия, до 

четвъртък за дните на 

предходната календарна 

седмица. 

Редакционна. Предложението не се приема. 
Дружеството не е обосновало 

необходимостта от редакционната 

промяна. 

Чл. 98, 

ал. 3 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 98. (3)  Независимият 

преносен оператор извършва 

финансов сетълмент на 

месечна основа на всеки 

координатор на балансираща 

група съгласно изискванията 

на Закона за счетоводството 

и Закона за данък върху 

добавената стойност. 

Независимият преносен 

оператор има право да 

коригира данните в месечния 

финансов сетълмент за 

период до два месеца 

считано от датата на 

последния финансов 

сетълмент, но само при 

промяна на данните за 

обекти по чл. 86, ал. 1. 

Чл. 98. (3)  Независимият 

преносен оператор извършва 

финансов сетълмент на 

месечна основа на всеки 

координатор на балансираща 

група съгласно изискванията 

на Закона за счетоводството 

и Закона за данък върху 

добавената стойност. 

Независимият преносен 

оператор има право да 

коригира данните в месечния 

финансов сетълмент за 

период до три месеца, 

считано от датата на 

последния финансов 

сетълмент, включително и на 

основание чл. 89, ал. 12. 

ЕСО ЕАД посочва, че във връзка с 

предложената нова ал. 12 в чл. 89 и с 

оглед регламентиране на възможност 

за ECO ЕАД да извършва корекции на 

количествата електрическа енергия и 

след приключен месечен сетълмент, е 

необходимо в чл. 98, ал. 3 да се 

направи посоченото допълнение. 

Сроковете за предоставяне на данни, 

посочени в чл. 89, се отнасят за 

приключването на месечния 

сетълмент. При пълното отваряне на 

пазара и масовото навлизане на 

клиенти със СТП, което ще доведе до 

съществено увеличаване на данните, 

които се обработват и изпращат от 

операторите на 

електроразпределителните мрежи 

ежемесечно, случаите, при които ще се 

налага коригиране на данни след 

Предложението не се приема във 

връзка с мотивите, въз основа на 

които не е прието предложението 

по чл. 89, ал. 12. 
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затварянето на месечния сетълмент ще 

нараснат значително. Осигуряването 

на правата именно на малките клиенти 

ще наложи регламентирането на 

законова възможност за коригиране на 

данни при затворен сетълмент. Затова 

предлагаме и да има преклузивен срок 

– до три месеца назад. 

Чл. 99 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 99. (1) Процедурата за 

смяна на координатора на 

балансираща група по 

смисъла на този раздел 

обхваща: 

(3) Процесът на смяна на 

доставчик за клиенти, 

присъединени към 

електропреносната мрежа, се 

администрира от 

независимия преносен 

оператор, а за крайни 

клиенти, присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа - от съответния 

оператор на 

електроразпределителна 

мрежа. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 

г.) При първа смяна на 

доставчик от регулирания 

пазар с доставчик на 

свободния пазар клиентът 

има право да получи 

информация за почасовата 

консумация на електрическа 

енергия от собствениците на 

средствата за търговско 

Чл. 99. (1) Процедурата за 

смяна на доставчика на 

електрическа енергия и/или 

на координатора на 

балансираща група по 

смисъла на този раздел 

обхваща: 

7. (нова) прехвърляне на 

отговорността за 

балансиране от един 

координатор на друг. 

(3) Процесът на смяна на 

доставчик за клиенти, 

присъединени към 

електропреносната мрежа, се 

администрира от 

независимия преносен 

оператор, а за крайни 

клиенти, присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа – от съответния 

оператор на 

електроразпределителна 

мрежа. Процесът по 

прехвърляне на 

отговорността за 

балансиране от един 

координатор на друг се 

Дружеството посочва, че на свободния 

пазар не са малко случаите, в които 

търговец на електрическа енергия с 

неговите клиенти участва като пряк 

член в групата на друг 

търговец/координатор. До момента в 

ПТЕЕ не е определена подобна 

структура и не е разписана 

процедурата за подобно прехвърляне. 

Предложението има за цел с 

минимални промени в ПТЕЕ да се 

регламентира тази процедура. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

счита, че е необходимо уточнение, че 

този процес се извършва от ECO ЕАД. 

Също тека е необходимо да се уточни, 

че подобна информация не може да се 

предоставя за места на измерване със 

СТП. 

В допълнение, дружеството счита, че 

само първото предоставяне на тази 

информация при завършена процедура 

по смяна на доставчик следва да е 

безплатно. При повторно искане за 

предоставяне на информация, същата 

следва да се предоставя срещу 

заплащане. 

Ако се предоставят данните след 

Предложението за промяна на 

ал. 1 не се приема, тъй като 

разпоредбата регламентира 

процедурата по смяна на 

координатор на балансираща 

група.  

Предложението за нова т. 7 се 

приема във връзка с уреждането 

на случаите, в които търговец на 

електрическа енергия с неговите 

клиенти участва като пряк член в 

групата на друг търговец/ 

координатор, които съществуват и 

към настоящия момент.  

Предложението по ал. 3 се 

приема. 

Предложението по ал. 4 не се 

приема. Клиентите следва да 

имат безплатен, постоянен достъп 

до данните за своето потребление, 

тъй като същите са необходими за 

информиран избор на доставчик.  
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измерване в 5-дневен срок от 

датата на подаване на 

искането. Информация може 

да бъде поискана за период 

до две години назад преди 

датата, на която е отправено 

искането.Информацията се 

предоставя безплатно. 

администрира от 

независимия преносен 

оператор 

(4) При приключване на 

процедурата по първа смяна 

на доставчик от регулирания 

пазар с доставчик на 

свободния пазар клиентът 

има право еднократно 

безплатно да получи 

информация за почасовата 

консумация на електрическа 

енергия от собствениците на 

средствата за търговско 

измерване в 5-дневен срок от 

датата на подаване на 

искането за места на 

измерване с електромери за 

периодично измерване. 

Информация може да бъде 

поискана за период до две 

години назад преди датата, 

на която е отправено 

искането.  

приключване на процедурата по първа 

смяна на доставчик ще се избегне 

злоупотребата на клиентите с 

безплатното получаване на профилови 

данни по няколко пъти. 
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Чл. 99 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 99. (1) Процедурата за 

смяна на координатора на 

балансираща група по 

смисъла на този раздел 

обхваща: 

(3) Процесът на смяна на 

доставчик за клиенти, 

присъединени към 

електропреносната мрежа, се 

администрира от 

независимия преносен 

оператор, а за крайни 

клиенти, присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа - от съответния 

оператор на 

електроразпределителна 

мрежа. 

(4) При първа смяна на 

доставчик от регулирания 

пазар с доставчик на 

свободния пазар клиентът 

има право да получи 

информация за почасовата 

консумация на електрическа 

енергия от собствениците на 

средствата за търговско 

измерване в 5-дневен срок 

от датата на подаване на 

искането. Информация 

може да бъде поискана за 

период до две години назад 

преди датата, на която е 

отправено искането. 

Информацията се предоставя 

безплатно. 

Чл. 99. (1) Процедурата за 

смяна на доставчика на 

електрическа енергия и/или 

на координатора на 

балансираща група по 

смисъла на този раздел 

обхваща: 

7. (нова) прехвърляне на 

отговорността за 

балансиране от един 

координатор на друг. 

(3) Процесът на смяна на 

доставчик за клиенти, 

присъединени към 

електропреносната мрежа, се 

администрира от 

независимия преносен 

оператор, а за крайни 

клиенти, присъединени към 

електроразпределителната 

мрежа – от съответния 

оператор на 

електроразпределителна 

мрежа. Процесът по 

прехвърляне на 

отговорността за 

балансиране от един 

координатор на друг се 

администрира от 

независимия преносен 

оператор. 

(4) При първа смяна на 

доставчик от регулирания 

пазар с доставчик на 

свободния пазар клиентът 

има право еднократно 

„ЧЕЗ Електро България“ АД счита, че 

е необходимо уточнение, че този 

процес се извършва от ECO ЕАД. 

Също така предложението има за цел 

да няма неравнопоставеност между 

клиентите с почасово мерене и тези на 

ролиращ график на отчет. 

Предложението за изменение на 

ал. 1 не се приема, тъй като 

разпоредбата регламентира 

процедурата по смяна на 

координатор на балансираща 

група.  

Предложението за нова т. 7 се 

приема във връзка с уреждането 

на случаите, в които търговец на 

електрическа енергия с неговите 

клиенти участва като пряк член в 

групата на друг търговец/ 

координатор, които съществуват и 

към настоящия момент.  

Предложението по ал. 3 се 

приема. 

Предложението по ал. 4 не се 

приема. Клиентите следва да 

имат безплатен, постоянен достъп 

до данните за своето потребление, 

тъй като същите са необходими за 

информиран избор на доставчик. 
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 безплатно да получи 

информация за почасовата 

консумация на електрическа 

енергия от собствениците на 

средствата за търговско 

измерване в 5-дневен срок от 

датата на подаване на 

искането за места на 

измерване с електромери за 

периодично измерване и 

месечна консумация за места 

на измерване със СТП. 

Информация може да бъде 

поискана за период до две 

години назад преди датата, 

на която е отправено 

искането. 

Чл. 99, 

ал. 1, 

т. 7 и 

нови 

ал. 5, 6 

и 7 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 99. (1) Процедурата за 

смяна на координатора на 

балансираща група по 

смисъла на този раздел 

обхваща:  

Чл. 99. (1) Процедурата за 

смяна на доставчик и/или 

координатор на балансираща 

група по смисъла на този 

раздел обхваща: 

7. (нова) прехвърляне 

отговорността за 

балансиране от един 

координатор на друг.  

(5) (нова) При подаване на 

документи за смяна на 

ползвател на обект на 

свободен пазар търговският 

участник следва да е 

сключил договорите по чл. 

11, т. 3, т. 4, т. 9 и т. 10, в 

случай че желае обектът да 

се снабдява с електрическа 

енергия от настоящия 

Направеното предложение е с цел 

допълване на разпоредбата и внасяне 

на по-голяма яснота в процедурата. 

Предложената редакция на т. 2 се 

налага, тъй като смяната на доставчик 

не винаги е свързана и с промяна на 

принадлежността към балансираща 

група. 

Прилагането на т. 4 означава да се 

нарушат разпоредбите на ЗЕ, където 

ясно са разграничени клиентите на 

крайните снабдители от клиентите на 

ДПИ. 

На свободния пазар не са малко 

случаите, в които търговец на 

електрическа енергия с неговите 

клиенти участва като пряк член в 

групата на друг търговец/координатор. 

До момента в ПТЕЕ не е определена 

Предложението за промяна на 

ал. 1 не се приема, тъй като 

разпоредбата регламентира 

процедурата по смяна на 

координатор на балансираща 

група.  

Предложението за нова т. 7 се 

приема във връзка с уреждането 

на случаите, в които търговец на 

електрическа енергия с неговите 

клиенти участва като пряк член в 

групата на друг търговец/ 

координатор, които съществуват и 

към настоящия момент.  

Предложението по ал. 3 се 

приема. 

Предложенията за нови алинеи 

5, 6 и 7 се приемат по принцип, 

като са преместени на 
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доставчик. 

(6) (нова) В случай че са 

изпълнени изискванията на 

ал. 5 не по-късно от 25-то 

число на текущия месец, 

операторът на 

разпределителната мрежа 

регистрира смяната на 

ползвател, като обектът 

остава на свободния пазар с 

настоящия си доставчик. 

(7) (нова) В случай че не са 

изпълнени условията по ал. 

5, операторът на 

разпределителната мрежа 

прехвърля служебно обекта 

от настоящия доставчик към 

доставчик от последна 

инстанция от първо число на 

месеца, следващ подаването 

на документите за смяната на 

ползвател. 

подобна структура и не е разписана 

процедурата за подобно прехвърляне. 

Предложението на дружеството има за 

цел с минимални промени в ПТЕЕ да 

се регламентира тази процедура. 

Допълнението е с цел регламентиране 

на процедура за все по-честите смени 

на ползвател на обекти на свободен 

пазар. 

систематичното им място в нов 

член 102а.  

 

Чл. 99, 

ал. 1, 

т. 7 и 

нови 

ал. 5, 6 

и 7 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

 

Чл. 99. (1) Процедурата за 

смяна на координатора на 

балансираща група по 

смисъла на този раздел 

обхваща: 

1. смяната на крайния 

снабдител с доставчик на 

либерализирания пазар или с 

доставчик от последна 

инстанция; 

2. смяната на един доставчик 

с друг доставчик на 

либерализирания пазар в 

случаите, когато се променя 

Чл. 99. (1) Процедурата за 

смяна на доставчик и/или 

координатор на балансираща 

група по смисъла на този 

раздел обхваща: 

1. смяната на крайния 

снабдител с доставчик на 

либерализирания пазар и/или 

с доставчик от последна 

инстанция; 

2. смяната на един доставчик 

с друг доставчик на 

либерализирания пазар; 

7. (нова) прехвърляне 

Според „ЕВН България“ ЕАД 

предложението е с цел допълване на 

разпоредбата и внасяне на по-голяма 

яснота в процедурата. Предложената 

редакция на т. 2 се налага, тъй като 

смяната на доставчик не винаги е 

свързана и с промяна на 

принадлежността към балансираща 

група. 

Прилагането на т. 4 означава да се 

нарушат разпоредбите на ЗЕ, където 

ясно са разграничени клиентите на КС 

от клиентите на ДПИ. 

На свободния пазар не са малко 

Предложението за промяна на 

ал. 1 не се приема, тъй като 

разпоредбата регламентира 

процедурата по смяна на 

координатор на балансираща 

група.  

Предложението за нова т. 7 се 

приема във връзка с уреждането 

на случаите, в които търговец на 

електрическа енергия с неговите 

клиенти участва като пряк член в 

групата на друг търговец/ 

координатор, които съществуват и 

към настоящия момент.  
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принадлежността към 

балансиращата група; 

3. смяната на доставчик на 

либерализирания пазар с 

доставчик от последна 

инстанция в предвидените от 

ЗЕ случаи; 

4. смяната на доставчик от 

последна инстанция с 

доставчик на 

либерализирания пазар или с 

краен снабдител; 

5. смяната на един 

координатор на балансираща 

група с друг координатор на 

балансираща група; 

6. смяната на доставчик на 

либерализирания пазар с 

краен снабдител. 

отговорността за 

балансиране от един 

координатор на друг. 

(5) (нова) При подаване на 

документи за смяна на 

ползвател на обект на 

свободен пазар търговският 

участник следва да е 

сключил договорите по чл. 

11, т. 3, т. 4, т. 9 и т. 10, в 

случай че желае обектът да 

се снабдява с електрическа 

енергия от настоящия 

доставчик. 

(6) (нова) В случай че са 

изпълнени изискванията на 

ал. 5 не по-късно от 25 число 

на текущия месец, 

операторът на 

разпределителната мрежа 

регистрира смяната на 

ползвател, като обектът 

остава на свободния пазар с 

настоящия си доставчик. 

(7) (нова) В случай че не са 

изпълнени условията по ал. 

5, операторът на 

разпределителната мрежа 

прехвърля служебно обекта 

от настоящия доставчик към 

доставчик от последна 

инстанция от първо число на 

месеца, следващ подаването 

на документите за смяната на 

ползвател. 

случаите, в които търговец на 

електрическа енергия с неговите 

клиенти участва като пряк член в 

групата на друг търговец/координатор. 

До момента в ПТЕЕ не е определена 

подобна структура и не е разписана 

процедурата за подобно прехвърляне. 

Предложението на дружеството има за 

цел с минимални промени в ПТЕЕ да 

се регламентира тази процедура. 

Допълнението е с цел регламентиране 

на процедура за все по -честите смени 

на ползвател на обекти на свободен 

пазар. 

 

Предложението по ал. 3 се 

приема. 

Предложенията за нови алинеи 

5, 6 и 7 се приемат по принцип, 

като са преместени на 

систематичното им място в нов 

член 102а. 
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Чл. 

100, 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 100. (1) Търговският 

участник или нотариално 

упълномощено от него лице 

изпраща заявление за 

получаване на достъп според 

мрежата, към която е 

присъединен съответният 

обект, до независимия 

преносен оператор, 

съответно оператора на 

електроразпределителната 

мрежа, което следва да е по 

образец, публикуван на сайта 

на съответния мрежови 

оператор: 

1. за търговски участници - 

физически лица: трите 

имена, ЕГН, адрес на обекта, 

по отношение на който ще 

бъде извършена промяната, и 

кпиентски номер, 

идентификатор на точките на 

измерване; 

2. за търговски участници - 

юридически лица: съгласно 

публикувания образец от 

мрежовия оператор и 

допълнителна инструкция, 

публикувана на сайта на 

независимия преносен 

оператор; 

3. за търговски участници - 

дружества по смисъла на 

Закона за задълженията и 

договорите: трите имена и 

ЕГН на участващите в 

Да отпадне. 

 

Процедурата за получаване на достъп 

до мрежата е разписана в Правила за 

условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и  

електроразпределителните мрежи 

(обн, ДВ, бр. 98 от 2013 год.) и там е 

нейното систематично място. 

Тази процедура се преминава само 

веднъж, поради което следва да 

отпадне от ПТЕЕ. Освен това, в ПТЕЕ 

Глава осма е озаглавена „условия и 

ред за смяна на координатор и 

доставчик...“ и не следва да урежда 

процедурата по получаване на достъп. 

Предложението се приема. 
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дружеството лица 

съдружници, адрес на 

обекта, по отношение на 

който ще бъде извършена 

промяната, клиентски номер 

и идентификатор на точките 

на измерване. 

(2) В заявлението по ал. 1 се 

посочва и следната 

допълнителна информация и 

се прилагат следните 

документи: 

1. място на присъединяване 

и обекти, в случай че е 

приложимо; 

2. техническа информация за 

средствата за търговско 

измерване съгласно 

правилата по чл. 91, ал. 1, т. 

6 от Закона за енергетиката, 

в случай че е приложимо; 

3. идентификационен номер 

на стандартизиран товаров 

профил, в случай че е 

приложимо; 

4. наименование и 

идентификационен номер от 

регистъра по чл. 65 на 

координатора на 

балансираща група, който 

ще бъде отговорен за 

небалансите на търговския 

участник, в случай че е 

известен към момента на 

подаване на заявлението за 

получаване на достъп; 
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5. копие от договор за 

достъп и договор за пренос 

до електропреносната 

мрежа; 

6. удостоверение за сключен 

договор при общи условия за 

достъп и пренос през 

електроразпределителната 

мрежа на съответния 

мрежови оператор. 

Чл. 

101 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 101. (1) Независимият 

преносен оператор или 

операторът на 

електроразпределителната 

мрежа разглежда 

заявлението за предоставяне 

на достъп и предоставените 

допълнителни документи 

съгласно чл. 100 в срок 10 

работни дни от постъпването 

им. 

(2) В случай че се установи 

липса на документ или 

непълнота в предоставената 

информация, в срока по ал. 1 

независимият преносен 

оператор или съответният 

оператор на 

електроразпределителната 

мрежа уведомява заявителя 

за установените непълноти и 

му дава срок от 5 календарни 

дни да представи нужната 

информация. 

(3) Когато новият доставчик 

ще доставя електрическа 

Чл. 101. (1) Производителите 

на електрическа енергия и 

крайните клиенти 

преминават еднократна 

първоначална регистрация на 

пазара на електрическа 

енергия при свободно 

договорени цени по реда и 

при условията на Правила за 

условията и реда за 

предоставяне на достъп до 

електропреносната и 

електроразпределителните 

мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 

2013 г.). 

(2) Процедурата за 

първоначална регистрация се 

извършва за всички обекти, 

за които се прехвърля 

отговорността за 

балансиране от обществения 

доставчик, крайния 

снабдител и/или доставчик 

от последна инстанция към 

друг доставчик и 

координатор, включително и 

Според дружеството процедурата за 

получаване на достъп до мрежата е 

разписана в Правила за условията и 

реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и 

електроразпределителните мрежи 

(обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.) и там е 

нейното систематично място. 

Тази процедура се преминава само 

веднъж, поради което следва да 

отпадне от ПТЕЕ. Освен това, в ПТЕЕ 

Глава осма е озаглавена „условия и 

ред за смяна на координатор и 

доставчик...“ и не следва да урежда 

процедурата по получаване на достъп. 

Предложението се приема. 
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енергия при условията на 

договор по чл. 11, ал. 10, е 

необходимо същият да е 

сключил рамков договор със 

съответния мрежови 

оператор. 

(4) Непредставянето в срок 

на допълнителната 

информация, както и 

непълното й представяне или 

липса на подписан рамков 

договор, е основание за 

независимия преносен 

оператор, съответно 

оператора на 

електроразпределителната 

мрежа, да преустанови 

разглеждането на 

заявлението за получаване 

на достъп. В този случай 

проверката се подновява 

след подаване на ново 

заявление. 

(5) В случай че заявлението 

съдържа цялата необходима 

информация и след 

сключване на съответните 

договори, независимият 

преносен оператор или 

операторът на 

електроразпределителната 

мрежа издава уведомление 

за изпълнение на условията 

за предоставяне на достъп, 

включително изпълнение на 

изискванията на Правилата 

за обектите на 

производители от 

възобновяеми източници и 

високоефективно 

комбинирано производство. 

(3) Независимият преносен 

оператор и операторите на 

електроразпределителните 

мрежи имат право да 

съгласуват допълнително 

инструкция, публикувана на 

сайта на независимия 

преносен оператор, която не 

противоречи на тези правила 

и на Правилата за условията 

и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната 

и електроразпределителните 

мрежи {обн. ДВ, бр. 98 от 

2013 г.) и допълва процеса 

на получаване на достъп. 

 



95 

за измерване на 

количеството електрическа 

енергия. 

(6) В уведомлението по ал. 5 

се посочва 

идентификационният код на 

търговския участник и 

обектите му в базата данни 

на мрежовия оператор. 

(7) Процедурата за 

получаване на достъп и 

последваща регистрация се 

извършва за всички обекти, 

за които се прехвърля 

отговорността за 

балансиране от обществения 

доставчик, крайния 

снабдител и/или доставчик 

от последна инстанция към 

друг координатор, 

включително и за обектите 

на производители от 

възобновяеми източници и 

високоефективно 

комбинирано производство. 

(8) Независимият преносен 

оператор и операторите на 

електроразпределителните 

мрежи имат право да 

съгласуват допълнително 

инструкция, публикувана на 

сайта на независимия 

преносен оператор, която не 

противоречи на тези правила 

и допълва процеса на 

получаване на достъп. 
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Чл. 

102 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 102. (1) В случаите, 

когато е депозирано искане 

за смяна на доставчик 

съгласно чл. 99, ал. 1, т. 1, 2, 

4, 5 и 6, независимият 

преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната 

мрежа регистрира смяната 

само след представяне от 

търговския участник на 

удостоверение за липса на 

задължения към последния 

му доставчик или 

споразумение за разсрочено 

плащане. 

(2) В случай че 

удостоверението за липса на 

задължения, което се изисква 

при смяна на доставчик по 

реда на този раздел, не 

обхваща задълженията на 

клиента по договора по чл. 

11, т. 4 или 10 с падеж след 

датата на регистрацията на 

смяната, както и 

неизпълнението на 

задълженията по сключеното 

споразумение за разсрочено 

плащане, предишният 

доставчик има право да 

поиска от оператора на 

електропреносната, 

съответно 

електроразпределителната, 

мрежа временно 

Чл. 102. (1) В случаите, 

когато е депозирано искане 

за смяна на доставчик и/или 

координатор на балансираща 

група съгласно чл. 99, ал. 1, 

т. 1, 2, 4, 5 и 6 или 7, 

независимият преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната 

мрежа регистрира смяната 

само при представено 

удостоверение за липса на 

задължение или липса на 

възражение от страна на 

последния му доставчик/ 

координатор на балансираща 

група. 

(2) (нова) Удостоверението 

за липса на задължения по 

ал. 1 се издава и предоставя 

от настоящия доставчик в 

срок до два работни дни, 

считано от датата на 

изпращане на уведомление 

от съответния мрежови 

оператор към него за 

стартираната процедура. В 

случай че доставчикът  не 

издаде и предостави 

удостоверение за липса на 

задължения в посочения в 

тази алинея срок, операторът 

на електропреносната, 

съответно операторът на 

електроразпределителна 

мрежа регистрира смяната 

Според дружеството по отношение на 

ал. 1:  

Искането може да бъде както за смяна 

на доставчик, така и за смяна на 

координатор на балансираща група 

(или поотделно) и те да са две 

различни юридически лица. Затова 

следва да се изисква удостоверение за 

липса на задължения и от 

координатора на балансираща група, 

ако той е различно юридическо лице. 

По отношение на необходимостта от 

създаване на нова ал. 2: Никъде в 

ПТЕЕ не е предвиден срок за издаване 

на удостоверение за липса на 

задължения (УЛЗ) от страна на 

настоящия доставчик/координатор на 

балансираща група, което от своя 

страна води до необосновано забавяне 

в тази връзка. Това може да доведе до 

неспазване на предвидените за смяната 

срокове. Дружеството счита, че 

липсата на срок за издаване на УЛЗ е 

предпоставка и за злоупотреби от 

страна на доставчиците, насочени към 

възпрепятстване на смяната, ето защо 

смятаме, че е от изключителна 

важност да се фиксира разумен срок за 

изпълнение на това задължение. „ЕВН 

България“ ЕАД предлага, с цел 

ускоряване на търговския оборот и в 

полза на лоялната конкуренцията на 

пазара, неиздаването на УЛЗ да се 

приравни на липса на задължения на 

съответния клиент към досегашния му 

доставчик/ координатор на 

Предложенията се приемат по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 102. (1) В случаите, когато е 

депозирано искане за смяна на 

доставчик и/или координатор на 

балансираща група съгласно чл. 

99, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 или 7, 

независимият преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната мрежа 

регистрира смяната само след 

представено удостоверение за 

липса на задължения или липса на 

мотивирано възражение от страна 

на последния му доставчик/ 

координатор на балансираща 

група. 

(2) Възражението по ал. 1 може да 

се основава на наличие на 

задължения, произтичащи от:  

1. действащ договор по чл. 11, т. 4 

и/или  

2. действащ договор по чл. 11, т. 9 

или  

3. действащ договор по чл. 11, т. 

10,  

4. задължения за неустойки, ако 

същите са предвидени в  

договорите по т.1-3, 

5. невнесен депозит, обезпечаващ 

плащането по последната фактура, 

ако такъв е предвиден в договора.  

(3) Удостоверението за липса на 

задължения по ал. 1 се издава и 
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преустановяване на преноса 

на електрическа енергия до 

клиента при неизпълнение на 

задължението за 

своевременно заплащане на 

дължимите суми. 

Доставчикът следва да 

уведоми предварително 

клиента в срок не по-късно 

от 5 работни дни относно 

временното прекъсване на 

преноса на електрическа 

енергия. 

(3) При първа смяна на 

доставчик на електрическа 

енергия и координатор на 

балансираща група 

операторът на 

електроразпределителната 

мрежа изисква служебно 

удостоверение за липса на 

задължения от последния му 

доставчик. 

без това удостоверение.  балансираща група. В чл. 123 от ЗЕ 

изрично са посочени лицата, които 

могат да искат преустановяване на 

електроснабдяването поради 

неизпълнения по действащ договор.  

Предоставянето на право на стар 

доставчик, след като договорът му с 

клиент е прекратен, да поиска 

преустановяване на преноса на 

електрическа енергия означава, че 

записът в ПТЕЕ е в противоречие  с 

чл. 123 от ЗЕ, съгласно който правото 

е на основание на действащ договор. 

Действия по събиране на дължими 

суми чрез искане за временно спиране 

на електрозахранването трябва да се 

предприемат преди да е извършена 

смяната на доставчик, респективно 

преди да е прекратен договорът за 

доставка на електрическа енергия. 

Не е добра практика трета страна да се 

намесва в отношенията между клиента 

и неговия доставчик, без на тази трета 

страна да са възложени контролни 

функции по силата на нормативен 

документ. 

предоставя от настоящия 

доставчик в срок до два работни 

дни, считано от датата на 

изпращане на уведомление от 

съответния мрежови оператор към 

него за стартираната процедура. В 

случай че не е направено 

мотивирано възражение и/или не е 

изпратено удостоверение за липса 

на просрочени задължения от 

настоящия доставчик в указания в 

тази алинея срок, операторът на 

електропреносната, съответно 

операторът на 

електроразпределителна мрежа 

регистрира смяната без това 

удостоверение.“. 

Чл. 

102 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 102. (1) В случаите, 

когато е депозирано искане 

за смяна на доставчик 

съгласно чл. 99, ал. 1, т. 1, 2, 

4, 5 и 6, независимият 

преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната 

мрежа регистрира смяната 

само след представяне от 

Чл. 102. (1) В случаите, 

когато е депозирано искане 

за смяна на доставчик и/или 

координатор на балансираща 

група съгласно чл. 99, ал. 1, 

т. 1, 2, 4, 5, 6 или 7, 

независимият преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната 

мрежа регистрира смяната 

Искането може да бъде както за смяна 

на доставчик, така и за смяна на 

координатор на балансираща група 

(или поотделно) и те да са две 

различни юридически лица. Затова 

следва да се изисква удостоверение за 

липса на задължения и от 

координатора на балансираща група, 

ако той е различно юридическо лице. 

Никъде в ПТЕЕ не е предвиден срок за 

Предложенията се приемат по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата следва да придобие 

редакцията, посочена по-горе. 
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търговския участник на 

удостоверение за липса на 

задължения към последния 

му доставчик или 

споразумение за разсрочено 

плащане. 

(2) В случай че 

удостоверението за липса на 

задължения, което се изисква 

при смяна на доставчик по 

реда на този раздел, не 

обхваща задълженията на 

клиента по договора по чл. 

11, т. 4 или 10 с падеж след 

датата на регистрацията на 

смяната, както и 

неизпълнението на 

задълженията по сключеното 

споразумение за разсрочено 

плащане, предишният 

доставчик има право да 

поиска от оператора на 

електропреносната, 

съответно 

електроразпределителната, 

мрежа временно 

преустановяване на преноса 

на електрическа енергия до 

клиента при неизпълнение на 

задължението за 

своевременно заплащане на 

дължимите суми. 

Доставчикът следва да 

уведоми предварително 

клиента в срок не по-късно 

от 5 работни дни относно 

само при представено 

удостоверение за липса на 

просрочени задължения към 

последния му доставчик/ 

координатор на балансираща 

група. 

(2) Удостоверението за липса 

на просрочени задължения 

по ал. 1 се издава и 

предоставя от настоящия 

доставчик в срок до два 

работни дни, считано от 

датата на изпращане на 

уведомление от съответния 

мрежови оператор към него 

за стартираната процедура. В 

случай че доставчикът не 

предостави удостоверение за 

липса на просрочени 

задължения в посочения в 

тази алинея срок, операторът 

на електропреносната, 

съответно операторът на 

електроразпределителна 

мрежа регистрира смяната 

без това удостоверение. 

Ал. 3 и 4 – нови 

(3) Доставчик на 

електрическа енергия има 

право да заяви 

преустановяване на преноса 

към обект на свой клиент по 

ред и при условия, 

определени от съответния 

мрежови оператор и 

оповестени на интернет 

издаване на удостоверение за липса на 

задължения (УЛЗ) от страна на 

настоящия доставчик/КБГ, което от 

своя страна води до необосновано 

забавяне в тази връзка. Това може да 

доведе до неспазване на предвидените 

за смяната срокове. Считаме, че 

липсата на срок за издаване на УЛЗ е 

предпоставка и за злоупотреби от 

страна на доставчиците, насочени към 

възпрепятстване на смяната. Предвид 

това считаме, че е от изключителна 

важност да се фиксира разумен срок за 

изпълнение на това задължение. 

Предлагаме, с цел ускоряване на 

търговския оборот и в полза на 

лоялната конкуренцията на пазара, 

неиздаването на УЛЗ да се приравни 

на липса на задължения на съответния 

клиент към досегашния му 

доставчик/КБГ (мълчаливо съгласие). 

В чл. 123 от ЗЕ изрично са посочени 

лицата, които могат да искат 

преустановяване на 

електроснабдяването поради 

неизпълнения по действащ договор. 

Предоставянето на право на стар 

доставчик, след като договорът му с 

клиент е прекратен, да поиска 

преустановяване на преноса на 

електрическа енергия, означава, че 

записът в ПТЕЕ е в противоречие с чл. 

123 от ЗЕ, съгласно който правото е на 

основание на действащ договор. 

Действия по събиране на дължими 

суми чрез искане за временно спиране 
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временното прекъсване на 

преноса на електрическа 

енергия. 

(3) При първа смяна на 

доставчик на електрическа 

енергия и координатор на 

балансираща група 

операторът на 

електроразпределителната 

мрежа изисква служебно 

удостоверение за липса на 

задължения от последния му 

доставчик. 

 

страницата му. Операторът 

на електропреносната мрежа, 

съответно операторът на 

електроразпределителната 

мрежа, уведомява 

координатора на клиента. 

(4) В случаите по ал. 3 

операторът на 

електропреносната мрежа, 

съответно операторът на 

електроразпределителната 

мрежа, е длъжен да 

преустанови преноса на 

електрическа енергия до 

обекта/обектите. При 

изпълнение на това 

задължение операторът на 

електропреносната 

мрежа/операторът на 

електроразпределителната 

мрежа не носи отговорност 

за вредите, причинени от 

преустановяване преноса на 

електрическа енергия. само 

при представено 

удостоверение за липса на 

просрочени задължения към 

последния му доставчик/ 

координатор на балансираща 

група. 

на електрозахранването трябва да се 

предприемат преди да е извършена 

смяната на доставчик, респективно 

преди да е прекратен договорът за 

доставка на електрическа енергия. Не е 

добра практика трета страна да се 

намесва в отношенията между клиента 

и неговия доставчик, без на тази трета 

страна да са възложени контролни 

функции по силата на нормативен 

документ. 

Настоящият доставчик инициира 

преустановяването на преноса, така че 

може да отпадне уведомяването му от 

оператора. 
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Чл. 

102, 

ал. 1 и 

2 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 102. (1) В случаите, 

когато е депозирано искане 

за смяна на доставчик 

съгласно чл. 99, ал. 1, т. 1, 2, 

4, 5 и 6, независимият 

преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната 

мрежа регистрира смяната 

само след представяне от 

търговския участник на 

удостоверение за липса на 

задължения към последния 

му доставчик или 

споразумение за разсрочено 

плащане. 

(2) В случай че 

удостоверението за липса на 

задължения, което се изисква 

при смяна на доставчик по 

реда на този раздел, не 

обхваща задълженията на 

клиента по договора по чл. 

11, т. 4 или 10 с падеж след 

датата на регистрацията на 

смяната, както и 

неизпълнението на 

задълженията по сключеното 

споразумение за разсрочено 

плащане, предишният 

доставчик има право да 

поиска от оператора на 

електропреносната, 

съответно 

електроразпределителната, 

мрежа временно 

Чл. 102. (1) В случаите, 

когато е депозирано искане 

за смяна на доставчик и/или 

координатор на балансираща 

група съгласно чл. 99, ал. 1, 

т. 1, 2, 4, 5 и 6 или 7, 

независимият преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната 

мрежа регистрира смяната 

само при представено 

удостоверение за липса на 

просрочени задължения към 

последния му доставчик/ 

координатор на балансираща 

група. 

(2) В случай че 

удостоверенията за липса на 

задължения, които се 

изискват при всяка смяна на 

доставчик по реда на този 

раздел, не обхващат 

задълженията на клиента по 

договори по чл. 11, т. 4 или 

10 с падеж след датата на 

регистрацията на смените, 

както и неизпълнението на 

задълженията по сключени 

споразумения за разсрочено 

плащане, всеки един от 

предишните доставчици има 

право да поиска от оператора 

на електропреносната, 

съответно 

електроразпределителната, 

мрежа временно 

Според дружеството искането може да 

бъде както за смяна на доставчик, така 

и за смяна на координатор на 

балансираща група (или поотделно) и 

те да са две различни юридически 

лица. Затова следва да се изисква 

удостоверение за липса на задължения 

и от координатора на балансираща 

група, ако той е различно юридическо 

лице. 

Редакцията на ал. 2 се налага с оглед 

това, че практиката показва, че при 

неспазване на протокола за разсрочено 

плащане или пък при приключване на 

съдебен спор относно дължимостта на 

сумите (в случаите, когато 

доставчикът е ответник по съдебния 

спор) клиентът вече е сменил няколко 

доставчика и доставчикът, който има 

вземания от него, не може да поиска 

преустановяване на захранването, тъй 

като не е „предишен“. Сегашната 

разпоредба дава възможност 

клиентите да злоупотребяват чрез 

завеждане на отрицателни 

установителни искове срещу 

доставчика си, за да не може 

впоследствие той да поиска 

преустановяване на захранването им. 

Подобна разпоредба ще гарантира 

сигурността на търговския оборот и 

коректността в плащанията към 

търговците. С оглед това, че 

търговците събират и мрежовите 

услуги, дължими към мрежовия 

оператор (на база рамкови договори), 

Предложенията не се приемат. 

Текстът следва да придобие 

редакцията на чл. 102 по-горе. 

Предложенията на дружеството не 

са в съответствие с разпоредбата 

на чл. 123 от ЗЕ. 
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преустановяване на преноса 

на електрическа енергия до 

клиента при неизпълнение на 

задължението за 

своевременно заплащане на 

дължимите суми. 

Доставчикът следва да 

уведоми предварително 

клиента в срок не по-късно 

от 5 работни дни относно 

временното прекъсване на 

преноса на електрическа 

енергия. 

преустановяване на преноса 

на електрическа енергия до 

клиента при неизпълнение 

на задължението за 

своевременно заплащане на 

дължимите суми след като 

същите са станали 

изискуеми от клиента. 

Доставчикът следва да 

уведоми предварително 

клиента в срок не по-късно 

от 5 работни дни относно 

временното прекъсване на 

преноса на електрическа 

енергия. 

които превеждат към него без 

значение дали клиентът ги е заплатил, 

те са изложени на съществен финансов 

риск при неплащане и би трябвало да 

имат възможност да се възползват от 

възможността за преустановяване на 

захранването на тези клиенти. 

чл. 

102а 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД;  

Няма съществуващ текст. Чл. 102а. (1) При подаване на 

документи за смяна на 

собственик или ползвател на 

обект на свободен пазар 

новият собственик или 

ползвател следва да е 

сключил договорите по чл. 

11, т. 3, т. 4, т. 9 и т. 10, в 

случай че желае обектът да 

се снабдява с електрическа 

енергия от настоящия 

доставчик. 

(2) В случай че са изпълнени 

изискванията на ал. 1 не по-

късно от 25-то число на 

текущия месец, операторът 

на разпределителната мрежа 

регистрира смяната на 

собственика или ползвателя 

от 1-во число на следващия 

месец, като обектът остава на 

Посоченият текст е необходим, за да 

се уредят изключително честите 

случаи на смяна на собственост и/или 

отдаване под наем на обекти, вече 

регистрирани на свободен пазар. 

Дружеството посочва, че към 

настоящия момент, а гражданският 

оборот е изключително динамичен и 

изисква ясни правила за отразяване 

промяната в собствеността и за обекти 

на свободен пазар, по възможност най-

близо до датата, на която реално е 

сменена собствеността или е 

настъпило обстоятелството, водещо до 

промяна в титуляря по договора за 

достъп и пренос. 

Доставчикът от последна инстанция не 

разполага с данните на новите 

ползватели/собственици и същите 

следва да му бъдат предоставяни от 

оператора на разпределителната 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 102а. (1) При подаване на 

документи за смяна на собственик 

или ползвател на обект на клиент 

на свободен пазар новият 

собственик или ползвател следва 

да е сключил договорите по чл. 

11, т. 1, т. 2, т. 4, т. 9 и т. 10 или 

договорите по чл. 11, т. 3, т. 4, т. 9 

и т. 10, в случай че желае обектът 

да се снабдява с електрическа 

енергия от настоящия доставчик. 

(2) В случай че са изпълнени 

изискванията на ал. 1 не по-късно 

от 25-то число на текущия месец, 

операторът на 

преносната/разпределителната 

мрежа регистрира смяната на 
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свободния пазар при 

доставчика на предишния 

ползвател/собственик. 

(3) В случай че не са 

изпълнени условията по ал. 1 

и/или ал. 2, операторът на 

разпределителната мрежа 

прехвърля служебно обекта 

от настоящия доставчик към 

доставчик от последна 

инстанция от 1-во число на 

месеца, следващ подаването 

на документите за смяната на 

собственик или ползвател. 

(4) В случаите по ал. (3) 

операторът на 

разпределителната мрежа 

уведомява в срок до 27-мо 

число на текущия месец 

доставчика от последна 

инстанция за извършеното 

прехвърляне и изпраща 

клиентските данни на новия 

ползвател/собственик. 

мрежа. собственика или ползвателя от 1-

во число на следващия месец, като 

обектът остава на свободния пазар 

при доставчика на предишния 

ползвател/собственик. 

(3) В случай че не са изпълнени 

условията по ал. 1 и/или ал. 2, 

операторът на 

преносната/разпределителната 

мрежа прехвърля служебно обекта 

от настоящия доставчик към 

доставчик от последна инстанция 

от 1-во число на месеца, следващ 

подаването на документите за 

смяната на собственик или 

ползвател. 

(4) В случаите по ал. 3 операторът 

на преносната/разпределителната 

мрежа уведомява в срок до 27-мо 

число на текущия месец 

доставчика от последна инстанция 

за извършеното прехвърляне и 

изпраща клиентските данни на 

новия ползвател/собственик.” 

Чл. 

102а  

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Няма съществуващ текст. Чл. 102а. (1) При подаване на 

документи за смяна на 

собственик или ползвател на 

обект на свободен пазар 

новият собственик или 

ползвател следва да е 

сключил договорите по чл. 

11, т. 3, т. 4, т. 9 и т. 10, в 

случай че желае обектът да 

се снабдява с електрическа 

енергия от настоящия 

доставчик. 

Посоченият текст е необходим, за да 

се уредят изключително честите 

случаи на смяна на собственост и/или 

отдаване под наем на обекти, вече 

регистрирани на свободен пазар. 

Дружеството посочва, че към 

настоящия момент такава уредба 

липсва, а гражданският оборот е 

изключително динамичен и изисква 

ясни правила за отразяване промяната 

в собствеността и за обекти на 

свободен пазар, по възможност най-

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива 

редакцията, посочена по-горе. 
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(2) В случай че са изпълнени 

изискванията на ал. 1 не по-

късно от 25-то число на 

текущия месец, операторът 

на разпределителната мрежа 

регистрира смяната на 

собственика или ползвателя 

от 1-во число на следващия 

месец, като обектът остава на 

свободния пазар с настоящия 

си доставчик. 

(3) В случай че не са 

изпълнени условията по ал. 1 

и/или ал. 2, операторът на 

разпределителната мрежа 

прехвърля служебно обекта 

от настоящия доставчик към 

доставчик от последна 

инстанция от първо число на 

месеца, следващ подаването 

на документите за смяната на 

собственик или ползвател. 

близо до датата, на която реално е 

сменена собствеността или е 

настъпило обстоятелството, водещо до 

промяна в титуляря по договора за 

достъп и пренос. 

 

Чл. 

103, 

ал. 1,  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 103 (1) Процедурата се 

отнася за търговски 

участници, които са 

получили за съответните 

обекти уведомление за 

изпълнение на условията за 

предоставяне на достъп по 

чл. 101, ал. 5 от тези правила 

и желаят да ги регистрират 

на пазара по свободно 

договорени цени или да 

извършат последваща смяна 

на доставчика и/или 

координатора на 

Чл. 103. (1) Процедурата се 

отнася за търговски 

участници, които са 

получили за съответните 

обекти уведомление за 

изпълнение на условията за 

предоставяне на достъп по 

чл. 101, ал. 5 от тези правила 

и желаят да ги регистрират 

на пазара по свободно 

договорени цени или да 

извършат последваща смяна 

на доставчика и/или 

координатора на 

Предложеното изменение е във връзка 

с регламентирането на прехвърлянето 

на отговорността за балансиране от 

един координатор на друг. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

Чл. 103. (1) Процедурата се отнася 

за търговски участници, които са 

получили за съответните обекти 

уведомление за изпълнение на 

условията за предоставяне на 

достъп съгласно Правила за 

условията и реда за предоставяне 

на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи 

и желаят да ги регистрират на 
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балансираща група. балансираща група. 

Процедурата се прилага и в 

случаите, когато един 

координатор на балансираща 

група желае да прехвърли 

отговорността за 

балансиране на друг 

координатор.  

пазара по свободно договорени 

цени или да извършат последваща 

смяна на доставчика и/или 

координатора на балансираща 

група. Процедурата се прилага и в 

случаите, когато един 

координатор на балансираща 

група желае да прехвърли 

отговорността за балансиране на 

друг координатор. 

Чл. 

103, 

ал. 3 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 103. (3) Търговският 

участник или нотариално 

упълномощено от него лице 

изпраща искане за промяна 

на принадлежността към 

балансираща група според 

мрежата, към която е 

присъединен съответният 

обект, до независимия 

преносен оператор, 

съответно оператора на 

електроразпределителната 

мрежа. Искането се 

предоставя на оператора на 

електроразпределителната 

мрежа до 10-о число на 

месеца, предхождащ месеца, 

за който се иска смяната, а на 

независимия преносен 

оператор - до 15-о число на 

месеца, за който се иска 

смяната. 

Чл.103 (3) Търговският 

участник или нотариално 

упълномощено от него лице 

изпраща искане за промяна 

на принадлежността към 

балансираща група според 

мрежата, към която е 

присъединен съответният 

обект, до независимия 

преносен оператор, 

съответно оператора на 

електроразпределителната 

мрежа. Искането се 

предоставя на оператора на 

електроразпределителната 

мрежа до 10-то число на 

месеца, предхождащ месеца, 

за който се иска смяната, а на 

независимия преносен 

оператор – до 15-то число на 

месеца, предхождащ месеца, 

за който се иска смяната. 

Редакционна. Предложението се приема. 
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Чл. 

103, 

ал. 4   

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 103 (4) Смяната на 

координатор на балансираща 

група влиза в сила винаги 

към първо число на месеца с 

изключение на случаите по 

чл. 104, ал. 1. 

Чл. 103. (4) Смяната на 

доставчик/координатор на 

балансираща група влиза в 

сила винаги към първо число 

на месеца с изключение на 

случаите по чл. 104, ал. 1. 

Според „ЕВН България“ ЕАД 

предложението има за цел да внесе 

яснота, че и смяната на доставчик е от 

първо число. 

Предложението не се приема във 

връзка с мотивите, изложени по 

чл. 99. 

Чл. 

103, 

ал. 4  

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 103. (4) Смяната на 

координатор на балансираща 

група влиза в сила винаги 

към първо число на месеца с 

изключение на случаите по 

чл. 104, ал. 1. 

Чл. 103. (4) Смяната на 

доставчик/координатор на 

балансираща група влиза в 

сила винаги към първо число 

на месеца, следващ 

подаването на заявлението, с 

изключение на случаите по 

чл. 104, ал. 1. 

Според „ЧЕЗ Разпределение България” 

АД предложението има за цел да внесе 

яснота, че и смяната на доставчик, а не 

само на координатор, се случва от 

първо число на месеца. 

 

Предложението не се приема във 

връзка с мотивите, изложени по 

чл. 99. 

Чл. 

103, 

ал. 8  

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 103. (8) Собствениците 

на средствата за търговско 

измерване изпращат данните 

по ал. 7 в сроковете по чл. 

89, ал. 3, 4 и 5 на настоящия 

доставчик и координатор на 

балансираща група и на 

новия доставчик и 

координатор на балансираща 

група. 

Чл. 103. (8) Мрежовите 

оператори изпращат данните 

по ал. 7 не по-късно от 7 дни 

след датата на смяна на 

доставчика. 

 

Според дружеството предвид факта, че 

преобладаващите обекти са със СТП, а 

не с почасово измерване, е 

необходимо да се регламентира 

реалистичен срок за изпращане на 

данните. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

Чл. 103. (8) Собствениците на 

средствата за търговско измерване 

изпращат данните по ал. 7, след 

извършване на следващ отчет по 

график и валидиране на  

отчетените данни, но не по-късно 

от 7 дни след датата на смяна на 

доставчика. 
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Чл. 

103, 

ал.  8    

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 103. (8) Собствениците 

на средствата за търговско 

измерване изпращат данните 

по ал. 7 в сроковете по чл. 

89, ал. 3, 4 и 5 на настоящия 

доставчик и координатор на 

балансираща група и на 

новия доставчик и 

координатор на балансираща 

група. 

Чл. 103. (8) Мрежовите 

оператори изпращат данните 

по ал. 7, след извършване на 

следващ отчет по график и 

валидиране на  отчетените 

данни, но не по-късно от 7 

дни след началото на  

месеца, следващ месеца на 

смяна на доставчика. 

Според дружеството промяната е с 

оглед на предпазване от изпращане на 

грешно калкулирано показание от 

момента на смяна на доставчик, което 

се определя съгласно чл.103, ал. 7. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

Чл. 103. (8) Собствениците на 

средствата за търговско измерване 

изпращат данните по ал. 7 след 

извършване на следващ отчет по 

график и валидиране на  

отчетените данни, но не по-късно 

от 7 дни след датата на смяна на 

доставчика. 

Чл. 

103, 

ал. 13 

и 14  

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 103. (13) Независимият 

преносен оператор и 

операторът на 

електроразпределителната 

мрежа информират 

търговския участник и 

настоящия координатор за 

служебната регистрация по 

ал. 12. 

Чл. 103. (13) (Нова) В 

случаите, когато договорът 

по чл. 11, т. 13 е прекратен 

по причини, за които 

съответният търговец на 

електрическа енергия 

отговаря, съответният 

мрежови оператор 

регистрира служебно смяна 

на доставчик с доставчик от 

последна инстанция за 

всички обекти на клиенти на 

този търговец, за които се 

прилагат стандартизирани 

товарови профили. 

Ал. 13 се преномерира на ал. 

14 и се изменя, както следва: 

(14)  Съответният мрежови 

оператор информира 

търговския участник и 

настоящия координатор за 

служебната регистрация по 

ал. 12, а за служебната 

регистрация по ал. 13 и 

Според дружеството съгласно чл. 20, 

ал. 2, т. 2 от ПТЕЕ клиентите, за които 

се прилагат СТП, могат да участват на 

пазара по свободно договорени цени, 

само чрез договор за комбинирани 

услуги. От друга страна, за да може да 

се сключи такъв договор, доставчикът 

на електрическа енергия следва да е 

сключил със съответния мрежови 

оператор рамков договор (вж. чл. 20, 

ал. 4 ПТЕЕ). В ПТЕЕ обаче не е 

уредено как се развиват отношенията 

между търговските участници, в 

случай, че рамковият договор бъде 

прекратен (примерно поради 

неизпълнение на някое от 

задълженията на търговеца на 

електрическа енергия). 

Предложението за изменение и 

допълнение е именно в тази връзка, 

като с цел осигуряване на 

непрекъсваемост на доставката на 

електрическа енергия, предложението 

е в такива случаи да се регистрира 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 103. (14) (Нова) В случаите, 

когато договорът по чл. 11, т. 13 е 

прекратен по причини, за които 

съответният търговец на 

електрическа енергия отговаря, 

съответният мрежови оператор 

регистрира служебно смяна на 

доставчик с доставчик от 

последна инстанция за всички 

обекти на клиенти на този 

търговец, за които се прилагат 

стандартизирани товарови 

профили. Съответният мрежови 

оператор информира търговския 

участник, настоящия координатор 

и доставчика от последна 

инстанция за служебната 

регистрация.”. 
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доставчика от последна 

инстанция. 

служебна смяна към ДПИ.  

Чл. 

103, 

ал. 14 

и 15 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Няма съществуващ текст. (14) Независимият преносен 

оператор и операторите на 

електроразпределителните 

мрежи си обменят взаимно 

информация до два работни 

дни преди изтичане на 

календарния месец, за 

обхвата на балансиращите 

групи и съответните 

координатори, считано от 

следващия календарен месец. 

(15) Координаторите на 

балансиращи групи 

изпращат на независимия 

преносен оператор три 

работни дни преди изтичане 

на календарния месец 

списък на обектите на 

търговските участници, 

които са в състава на 

балансиращата им група от 

следващия месец. 

Дружеството предлага ал. 6 и 7 на чл. 

67 да се преместят на систематичното 

им място в чл. 103 като нови ал. 14 и 

15. 

Чл. 67 разписва правилата за оттегляне 

на координатор на балансираща група 

от пазара, а посочените две алинеи 

целят да уредят ежемесечната размяна 

на информация за състава на 

балансиращите групи, която 

информация се обменя между 

операторите на 

електроразпределителните мрежи, 

ECO ЕАД и координаторите и която 

съпътства ежемесечния процес на 

смяна на доставчик и координатор на 

балансираща група. 

Предложението не се приема във 

връзка с отхвърленото 

предложение по чл. 67. 

Чл. 

104, 

ал. 1 и 

2 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 104. (1) Доставчик от 

последна инстанция е лице, 

на което е издадена 

лицензия съгласно ЗЕ и 

доставя електрическа 

енергия в случаите, когато 

основният доставчик по 

силата на договор за 

покупко-продажба не е в 

състояние да продължи да 

извършва доставка поради 

обявяване в 

Чл. 104. (1) Доставчик от 

последна инстанция е лице, 

на което е издадена лицензия 

съгласно ЗЕ и доставя 

електрическа енергия в 

случаите, когато основният 

доставчик по силата на 

договор за покупко- 

продажба не е в състояние да 

продължи да извършва 

доставка поради обявяване в 

несъстоятелност, 

Предложеното допълнение на чл. 104, 

ал. 1 отразява по-добре смисъла на чл. 

95а от ЗЕ – определението за ДПИ. 

Според дружеството е  важно да се 

уточни, че за да се активира доставка 

от ДПИ не е необходимо да е 

настъпило физическо 

„преустановяване“ на доставката от 

предишния доставчик. Достатъчно е да 

са налице условия или обстоятелства, 

които да препятстват доставчика да 

продължи да снабдява клиента с ел. 

Предложението по ал. 1 не се 

приема, тъй като не води до 

промяна по същество на 

разпоредба. Предложението за 

нова ал. 2 се приема по принцип, 

като същото е отразено в чл. 103, 

ал. 14. 
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несъстоятелност, 

ликвидация, отнемане на 

лицензия или всякакво 

друго събитие, довело до 

временно или трайно 

преустановяване на 

доставката на електрическа 

енергия, както и на крайни 

клиенти, които не могат да 

бъдат клиенти на крайния 

снабдител до избора на друг 

доставчик. 

 

ликвидация, отнемане на 

лицензия или всякакво друго 

събитие, което прави 

доставката на електрическа 

енергия временно или трайно 

невъзможна, както и на 

крайни клиенти, които не 

могат да бъдат клиенти на 

крайния снабдител до избора 

на друг доставчик. 

(2) (нова) В случаите, 

когато договорът по чл. 11, 

т. 13 е прекратен по 

причини, за които 

съответният търговец на 

електрическа енергия 

отговаря, съответният 

мрежови оператор 

регистрира служебно смяна 

на доставчик с доставчик от 

последна инстанция за 

всички обекти на клиенти 

на този търговец, за които 

се прилагат 

стандартизирани товарови 

профили.  

 

Настоящите ал. 2, 3, 4 и 5 се 

преномерират съответно. 

 

 

енергия. 

Според дружеството практиката до 

момента е установила следните такива 

обстоятелства: изтичане на договора за 

доставка и пасивност на клиента, или 

невъзможност за незабавно 

удължаване или сключване на нов 

договор поради необходимост от 

провеждане на процедура по ЗОП; 

отстраняване на 

доставчик/координатор от пазара; 

едностранно прекратяване на договор 

за доставка от страна на доставчика 

поради неизпълнение на задълженията 

за плащане от клиента. Съгласно чл. 

20, ал. 2, т. 2 от ПТЕЕ клиентите, за 

които се прилагат СТП, могат да 

участват на пазара по свободно 

договорени цени, само чрез договор за 

комбинирани услуги. От друга страна, 

за да може да се сключи такъв 

договор, доставчикът на електрическа 

енергия следва да е сключил със 

съответния мрежови оператор рамков 

договор (вж. чл. 20, ал. 4 от ПТЕЕ). В 

ПТЕЕ обаче не е уредено как се 

развиват отношенията между 

търговските участници, в случай че 

рамковият договор бъде прекратен 

(примерно поради неизпълнение на 

някое от задълженията на търговеца на 

електрическа енергия). 

Предложението за изменение и 

допълнение е именно в тази връзка, 

като с цел осигуряване на 

непрекъсваемост на доставката на 
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електрическа енергия, предложението 

е в такива случаи да се регистрира 

служебна смяна към ДПИ. 

Чл. 

104в    

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 104в. (1) Причисляването 

на конкретен стандартизиран 

товаров профил към обект се 

осъществява от оператора на 

разпределителната мрежа по 

заявен от клиента тип на 

профила и влиза в сила към 

датата на регистрация при 

промяната на 

доставчик/координатор на 

балансираща група. 

(2) Всички клиенти по този 

раздел са непреки членове на 

балансиращи групи. 

Чл. 104в. (1) Причисляването 

на конкретен стандартизиран 

товаров профил към обект се 

осъществява от оператора на 

електроразпределителната 

мрежа по заявен от клиента 

тип на профила, съобразно 

предназначението на обекта 

и характера на потребление 

на електрическата енергия в 

него, и влиза в сила към 

датата на регистрация при 

промяната на 

доставчик/координатор на 

балансираща група. 

(2) Всички клиенти по този 

раздел са непреки членове на 

балансиращи групи. 

(3) (нова) Операторът на 

електроразпределителната 

мрежа има право да промени 

вида на стандартизирания 

товаров профил, ако 

установи, че потреблението  

не съответства на заявеното. 

Промяната влиза в сила от 

първо число на месеца, 

следващ  установяването на 

несъответствието. 

Мрежовият оператор 

информира заявителя и 

доставчика за извършената 

промяна в едноседмичен 

Дружествата мотивират 

предложението си с цел по-ясно 

уреждане на условията и реда по 

прилагане на СТП. Текстът позволява 

промяна на типа СТП, в случай че 

потреблението не отговаря на заявения 

от клиента профил. 

Предложението по ал. 1 се 

приема. 

Предложението по ал. 3 се 

приема по принцип. 

Изменението обосновава поради 

необходимостта от осигуряване на 

достатъчно време за доставчика и 

клиента при необходимост за 

предоговаряне условията на 

сключения договор. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 104в. (3) (нова) Операторът 

на електроразпределителната 

мрежа има право да промени вида 

на стандартизирания товаров 

профил, ако установи, че 

потреблението не съответства на 

заявеното. Промяната влиза в сила 

от първо число на месеца, 

следващ установяването на 

несъответствието. Мрежовият 

оператор информира заявителя и 

доставчика за извършената 

промяна не по късно от седем дни 

преди началото на прилагане на 

промяната.”. 
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срок, но не по късно от два 

дни преди началото на 

прилагане на промяната. 

Чл. 

104г, 

ал. 3 ,4 

и 5 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 104 г. (3) При изтичане 

срока на договора по чл. 11, 

т. 10, в случай че договорът 

не е подновен и не е в ход 

процедура по смяна на 

доставчика/координатора, 

която ще приключи до 

изтичане срока на договора, 

настоящият 

координатор/доставчик 

подава към съответния 

мрежови оператор искане за 

смяна на 

доставчика/координатора с 

доставчик от последна 

инстанция. 

(4) Мрежовият оператор 

извършва служебно смяна на 

настоящия доставчик и 

координатор с доставчик от 

последна инстанция, като 

уведомява клиента, стария 

координатор и съответния 

доставчик от последна 

инстанция. 

Чл. 104 г. (3) При изтичане 

срока на договора по чл. 11, 

т. 10, в случай че договорът 

не е подновен и не е в ход 

процедура по смяна на 

доставчика, която ще 

приключи до изтичане срока 

на договора, настоящият 

доставчик информира 

клиента, след което подава 

към съответния мрежови 

оператор искане за смяна на 

доставчика с доставчик от 

последна инстанция, считано 

от първо число на следващия 

месец. 

(4) (нова) При прекратяване 

на договора по чл. 11, т. 13 

(рамковия договор) обектите 

с причислен стандартизиран 

товаров профил преминават 

към доставчик от последна 

инстанция, считано от първо 

число на следващия месец,  

независимо от датата на 

прекратяване на рамковия 

договор.  

Алинея 4, става ал. 5: 

(5) Мрежовият оператор 

извършва служебно смяната 

по ал. 3 и 4 на настоящия 

доставчик и координатор с 

доставчик от последна 

Дружеството счита, че предложението 

е свързано с опростяване на текста и 

повишаване на разбираемостта му за 

крайния клиент. За обекти със СТП 

договорът за доставка на електрическа 

енергия задължително включва и 

условия за участие в балансираща 

група, т.е. доставчикът и 

координаторът са едно и също 

юридическо лице. Мотив към ал. 4 

(нова) – да се регламентира 

нормативно преминаването към ДПИ 

на клиенти със СТП обекти при 

прекратяване на рамков договор, 

независимо от страната, поискала 

прекратяването. 

Предложението по ал. 3 не се 

приема. Действащата разпоредба 

е ясна и гарантира в достатъчна 

степен правата и задълженията на 

страните при изтичане срока на 

договора по чл. 11, т. 10. 

Предложението за нова ал. 4 не 

се приема, тъй като тази хипотеза 

е уредена в разпоредбата на чл. 

103, ал. 14 по предложение на 

„ЕВН България“ ЕАД. 

Предложението по ал. 5 не се 

приема във връзка с отхвърлянето 

на предложената нова ал. 4. 
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инстанция като уведомява 

клиента, стария координатор 

и съответния доставчик от 

последна инстанция. 

Чл. 

104г, 

ал. 3, 4 

и 5 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия 

Чл. 104 г. (3) При изтичане 

срока на договора по чл. 11, 

т. 10, в случай че договорът 

не е подновен и не е в ход 

процедура по смяна на 

доставчика/координатора, 

която ще приключи до 

изтичане срока на договора, 

настоящият 

координатор/доставчик 

подава към съответния 

мрежови оператор искане за 

смяна на 

доставчика/координатора с 

доставчик от последна 

инстанция.                  

(4) Мрежовият оператор 

извършва служебно смяна на 

настоящия доставчик и 

координатор с доставчик от 

последна инстанция, като 

уведомява клиента, стария 

координатор и съответния 

доставчик от последна 

инстанция. 

Чл. 104 г. (3) При изтичане 

срока на договора по чл. 11, 

т. 10, в случай че договорът 

не е подновен и не е в ход 

процедура по смяна на 

доставчика, която ще 

приключи до изтичане срока 

на договора, настоящият 

доставчик информира 

клиента, след което подава 

към съответния мрежови 

оператор най- късно до 25-то 

число на текущия месец 

писмено искане за смяна на 

доставчика с   доставчик от 

последна инстанция, считано 

от първо число на следващия 

месец.                                                     

(4) (нова) При прекратяване 

на  договора по чл. 11, т. 13 

(рамковия договор) обектите 

с причислен стандартизиран 

товаров профил преминават 

към доставчик от последна 

инстанция, считано от първо 

число на следващия месец,  

независимо от датата на 

прекратяване на рамковия 

договор.                                                    

Алинея 4, става ал. 5:                             

(5) Мрежовият оператор 

извършва служебно смяната 

Според дружеството редакция на 

текста е необходима с цел повишаване 

на разбираемостта му за крайния 

клиент. За обекти със СТП договорът 

за доставка на електрическа енергия 

задължително включва и условия за 

участие в балансираща група, т.е. 

доставчикът и координаторът са едно 

и също юридическо лице. 

Предложението цели да се 

регламентира нормативно 

преминаването към ДПИ на клиенти 

със СТП обекти при прекратяване на 

рамков договор, независимо от 

страната, поискала прекратяването. В 

чл. 123 от ЗЕ изрично са посочени 

лицата, които могат да искат 

преустановяване на 

електроснабдяването поради 

неизпълнения по действащ договор. 

Предоставянето на право на стар 

доставчик, след като договорът му с 

клиент е прекратен, да поиска 

преустановяване на преноса на 

електрическа енергия означава, че 

записът в ПТЕЕ е в противоречие с чл. 

123 от ЗЕ, съгласно който правото е на 

основание на действащ договор. 

Действия по събиране на дължими 

суми чрез искане за временно спиране 

на електрозахранването трябва да се 

предприемат преди да е извършена 

Предложението по ал. 3 не се 

приема. Действащата разпоредба 

е ясна и гарантира в достатъчна 

степен правата и задълженията на 

страните при изтичане срока на 

договора по чл. 11, т. 10. 

Дружеството не е изложило 

аргументи, мотивиращи 

предложените срокове. 

Предложението за нова ал. 4 не 

се приема, тъй като тази хипотеза 

е уредена в разпоредбата на чл. 

103, ал. 14 по предложение на 

„ЕВН България“ ЕАД. 

Предложението по ал. 5 не се 

приема във връзка с отхвърлянето 

на предложената нова ал. 4. 

Предложението за отпадане на 

ал. 5 се приема предвид 

изложените от дружеството 

мотиви. 
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по ал. 3 и 4 на настоящия 

доставчик и координатор с 

доставчик от последна 

инстанция като уведомява 

клиента, стария координатор 

и съответния доставчик от 

последна инстанция. 

 

Алинея 5 отпада. 

смяната на доставчик, респективно 

преди да е прекратен договорът за 

доставка на електрическа енергия. Не е 

добра практика трета страна да се 

намесва в отношенията между клиента 

и неговия доставчик, без на тази трета 

страна да са възложени контролни 

функции по силата на нормативен 

документ. 

Чл. 

104г 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 104г. (3) При изтичане 

срока на договора по чл. 11, 

т. 10, в случай че договорът 

не е подновен и не е в ход 

процедура по смяна на 

доставчика/координатора, 

която ще приключи до 

изтичане срока на договора, 

настоящият 

координатор/доставчик 

подава към съответния 

мрежови оператор искане за 

смяна на 

доставчика/координатора с 

доставчик от последна 

инстанция.                  

(4) Мрежовият оператор 

извършва служебно смяна на 

настоящия доставчик и 

координатор с доставчик от 

последна инстанция, като 

уведомява клиента, стария 

координатор и съответния 

доставчик от последна 

инстанция. 

Чл. 104 г. (3) При изтичане 

срока на договора по чл. 11, 

т. 10, в случай че договорът 

не е подновен и не е в ход 

процедура по смяна на 

доставчика, която ще 

приключи до изтичане срока 

на договора, настоящият 

доставчик информира 

клиента, след което подава 

към съответния мрежови 

оператор най- късно до 25-то 

число на текущия месец 

писмено искане за смяна на 

доставчика с   доставчик от 

последна инстанция, считано 

от първо число на следващия 

месец.                                                     

(4) (нова) При прекратяване 

на  договора по чл. 11, т. 13 

(рамковия договор) обектите 

с причислен стандартизиран 

товаров профил преминават 

към доставчик от последна 

инстанция, считано от първо 

число на следващия месец,  

независимо от датата на 

Според дружеството редакция на 

текста е необходима с цел повишаване 

на разбираемостта му за крайния 

клиент. Предложението цели да се 

регламентира нормативно 

преминаването към ДПИ на клиенти 

със СТП обекти при прекратяване на 

рамков договор, независимо от 

страната, поискала прекратяването. В 

много случаи доставчикът няма как да 

разполага с данните на клиента. 

Редакцията на ал. 5 се налага с оглед 

това, че практиката показва, че при 

неспазване на протокола за разсрочено 

плащане или пък при приключване на 

съдебен спор относно дължимостта на 

сумите (в случаите, когато 

доставчикът е ответник по съдебния 

спор) клиентът вече е сменил няколко 

доставчика и доставчикът, който има 

вземания от него не може да поиска 

преустановяване на захранването, тъй 

като не е „предишен“. отрицателни 

установителни искове срещу 

доставчика си, за да не може 

впоследствие той да поиска 

преустановяване на захранването им. 

Предложенията не се приемат 
във връзка с мотивите, изложени 

по-горе. 
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прекратяване на рамковия 

договор.                                                    

Алинея 4, става ал. 5:                            

(5) Мрежовият оператор 

извършва служебно смяната 

по ал. 3 и 4 на настоящия 

доставчик и координатор с 

доставчик от последна 

инстанция като уведомява 

клиента, стария 

координатор и съответния 

доставчик от последна 

инстанция. Мрежовият 

оператор също така 

изпраща на доставчика от 

последна инстанция 

данните на клиента. 

Настоящата ал. 5 става ал. 6; 

(6) Всеки един от старите 

доставчици има право да 

поиска временно 

преустановяване на преноса 

на електрическа енергия 

поради неплатени 

задължения от страна на 

клиента. Мрежовият 

оператор уведомява новия 

доставчик/координатор не 

по-късно от 5 работни дни 

преди датата на 

прекъсването и изпълнява 

искането за прекъсване, 

като отговорността за вреди 

при неоснователно 

прекъсване по искане на 

доставчик/координатор е на 

Подобна разпоредба ще гарантира 

сигурността на търговския оборот и 

коректността в плащанията към 

търговците. С оглед това, че 

търговците събират и мрежовите 

услуги, дължими към мрежовия 

оператор (на база рамкови договори), 

които превеждат към него без 

значение дали клиентът ги е заплатил, 

това са изложени на съществен 

финансов риск при неплащане и би 

трябвало да имат възможност да се 

възползват от възможността за 

преустановяване на захранването на 

тези клиенти. 
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доставчика/координатора. 

Чл. 

104г, 

ал. 5, 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 104г. (5) Старият 

доставчик има право да 

поиска временно 

преустановяване на преноса 

на електрическа енергия 

поради неплатени 

задължения от страна на 

клиента. Мрежовият 

оператор уведомява новия 

доставчик/координатор не 

по-късно от 5 работни дни 

преди датата на 

прекъсването и изпълнява 

искането за прекъсване, като 

отговорността за вреди при 

неоснователно прекъсване по 

искане на 

доставчик/координатор е на 

доставчика/координатора. 

Да отпадне. „ЕВН България” ЕАД посочва, че в чл. 

123 от ЗЕ изрично са посочени лицата, 

които могат да искат преустановяване 

на електроснабдяването поради 

неизпълнения по действащ договор.  

Предоставянето на право на стар 

доставчик, след като договорът му с 

клиент е прекратен,  да поиска 

преустановяване на преноса на 

електрическа енергия означава, че 

записът в ПТЕЕ е в противоречие с чл. 

123 от ЗЕ, съгласно който правото е на 

основание на действащ договор. 

Действия по събиране на дължими 

суми чрез искане за временно спиране 

на електрозахранването трябва да се 

предприемат преди да е извършена 

смяната на доставчик, респективно 

преди да е прекратен договорът за 

доставка на електрическа енергия. 

Според дружеството не представлява 

добра практика трета страна да се 

намесва в отношенията между клиента 

и неговия доставчик, без на тази трета 

страна да са възложени контролни 

функции по силата на нормативен 

документ. 

Предложението се приема. 
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Чл. 

104г, 

ал. 7 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 104г. (7) В срока по ал. 6 

собствениците на 

измервателни системи 

предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи почасови 

данни по чл. 94, ал. 4 за 

всеки един обект.  

Чл. 104г. (7) В срока по ал. 6 

операторите на 

електроразпределителни 

мрежи предоставят на 

координаторите на 

балансиращи групи почасови 

данни по чл. 94, ал. 4.  

Според дружествата почасови данни за 

СТП, разпределен на ниво 

измервателна точка, не са необходими 

на никого от пазарните участници и 

нямат реална употреба. Поддържането 

и предоставянето на тези данни 

създава единствено допълнителни 

големи разходи за информационните  

системи на мрежовите оператори. 

Достатъчно е да бъдат агрегирани по 

тип СТП. 

Предложението се приема в 

частта относно отпадането на 

израза „за всеки един обект“ 

предвид мотивите, изложени от 

дружеството. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 104г. (7) В срока по ал. 6 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи почасови данни по чл. 94, 

ал. 4.” 

Чл. 

104г, 

ал. 8 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД; 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 104г. (8) За клиентите по 

този раздел данните, 

предоставени от 

собствениците на 

измервателни системи по ал. 

6 и 7, се приемат за измерени 

количества активна 

електрическа енергия. 

Да отпадне. Според дружеството данните не може 

да се приемат за реално измерени, 

защото имат характер на прогноза. 

Мрежовите оператори предоставят на 

търговците данни за количествата 

електрическа енергия, отчетени от 

СТИ, за целите на фактурирането на 

мрежови услуги. 

Предложението не се приема. 

Противоречи на цялостната 

концепция за достъп до 

либерализирания пазар на малките 

клиенти чрез използване на СТП. 

По този начин ще се създаде 

недоверие в пазара и значително 

разминаване на прогнозните 

количества електрическа енергия 

и тези върху, които се начисляват 

мрежови услуги. Подобна 

ситуация съществуваше на пазара 

преди приемане на Раздел IIIa на 

ПТЕЕ. 
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Чл. 

121 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 121. Регистърът на 

доставчиците на 

балансиращия пазар трябва 

да включва най-малко 

следната информация за 

всеки доставчик на 

балансиращия пазар: 

1. пълното име, официален 

адрес и информация за 

контакт с участник, 

регистриран като доставчик 

на балансиращия пазар; 

2. номера и датата на 

договора за участие на 

балансиращия пазар на 

доставчика на балансираща 

енергия; 

3. идентификационен номер 

на доставчика на 

балансиращия пазар; 

4. имената и информацията 

за контакти с всички лица, 

упълномощени да действат 

от името на лицензирания 

доставчик; 

5. името и 

идентификационния номер 

на координатора на 

балансиращата група за 

съответния доставчик на 

балансиращия пазар; 

6. списък с всички 

диспечирани агрегати и 

диспечирани товари, 

оперирани от съответния 

доставчик на балансиращия 

Чл. 121. Регистърът на 

доставчиците на 

балансиращия пазар трябва 

да включва най-малко 

следната информация за 

всеки доставчик на 

балансиращия пазар: 

1. пълното име и седалище и 

адрес на управление на 

участника, регистриран като 

доставчик на балансиращия 

пазар; 

2. номера и датата на 

договора за участие на 

балансиращия пазар на 

доставчика на балансираща 

енергия; 

3. идентификационен номер 

(ЕIC код) на доставчика на 

балансиращия пазар; 

4. списък с всички 

диспечирани агрегати и 

диспечирани товари, 

оперирани от съответния 

доставчик на балансиращия 

пазар; 

5. Тип регулиране, в което 

участват диспечираните 

агрегати и товари, оперирани 

от съотвeтния доставчик на 

балансиращия пазар. 

 

Редакционна. Предложението се приема. 
Въпреки липсата на конкретни 

мотиви, след анализ на 

предложените промени се приема, 

че същите са уместни с оглед 

отпадане на ненужна информация.  
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пазар; 

7. номер на лицензията, ако 

такава се изисква за 

съответния участник; 

8. ЕИК на доставчика на 

балансиращия пазар. 

  

Чл. 145, 

ал. 4 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 145. (4) Предложенията 

за балансиране нагоре и 

предложенията за 

балансиране надолу се 

подават от доставчици на 

балансираща енергия в деня, 

предхождащ доставката и се 

отнасят за отделните 

периоди на диспечиране в 

деня на доставката. 

Чл. 145. (4) Предложенията 

за балансиране нагоре и 

предложенията за 

балансиране надолу се 

подават от доставчици на 

балансираща енергия в деня, 

предхождащ доставката и в 

рамките на деня на доставка, 

в срокове, съгласно 

инструкцията и графикът за 

обмен на информация по чл. 

77, ал. 1 и се отнасят за 

отделните периоди на 

диспечиране в деня на 

доставката. 

Според дружеството предложението е 

във връзка с въвеждане на новия 

пазарен сегмент „пазар в рамките на 

деня“. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 145. (4) Предложенията за 

балансиране нагоре и 

предложенията за балансиране 

надолу се подават от доставчици 

на балансираща енергия в срокове 

съгласно инструкцията и графикът 

за обмен на информация по чл. 77, 

ал. 1 и се отнасят за отделните 

периоди на диспечиране в деня на 

доставката.”. 

Чл. 

145, 

ал. 5 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 145. (5) (нова) Графиците 

на участниците в 

балансиращия пазар следва 

да бъдат коригирани в 

рамките на деня съгласно 

сделките, реализирани от 

търговски участници в 

рамките на деня. 

Според „ЕВН България” ЕАД целта е 

да не се активира повече от нужния 

резерв за поддържане на баланса в 

контролната зона. 

Предложението не се приема. 
При изчисляване на небалансите 

за съответния интервал на 

доставка е ясно, че операторът на 

балансиращия пазар взема под 

внимание всички графици, в т.ч. и 

тези в рамките на деня. Относно 

изложените аргументи за 

активиране на повече от нужния 

резерв, следва да се има предвид, 

че той е в компетенциите на 

диспечерите и Правилата за 

управление на 

електроенергийната система. 
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Чл. 

154, 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 154. Доставчици на 

балансиращия пазар, 

подаващи предложения за 

балансиране за съответен ден 

на доставка, следва да ги 

подадат в деня, предхождащ 

деня на доставка, при 

спазване на график за обмен 

на информация, разработен и 

публикуван от независимия 

преносен оператор. 

Чл. 154. Доставчици на 

балансиращия пазар, 

подаващи предложения за 

балансиране за съответен ден 

на доставка, следва да ги 

подадат в съответствие с 

инструкцията и графикът за 

обмен на информация по чл. 

77, ал. 1 при спазване на 

график за обмен на 

информация, разработен и 

публикуван от независимия 

преносен оператор. 

ЕСО ЕАД счита, че предложението е 

свързано с въвеждане на новия пазарен 

сегмент „пазар в рамките на деня“. 

Предложението се приема. 

Чл. 

155, 

ал. 3 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 155. (3) Количествата по 

регистриран график са 

количества, договорени 

между търговските 

участници преди реалния ден 

на доставка, включително 

количествата, регистрирани 

за търговия на борсовия 

пазар на електрическа 

енергия, и количествата, 

предоставени на пазара на 

балансираща енергия и 

допълнителни услуги. 

Чл. 155. (3) Количествата по 

регистриран график са 

количества, договорени 

между търговските 

участници, включително 

количествата, регистрирани 

за търговия на борсовия 

пазар на електрическа 

енергия, и количествата, 

предоставени на пазара на 

балансираща енергия и 

допълнителни услуги. 

БНЕБ ЕАД посочва, че предложението 

визира промяната в начина на 

известяване на графиците след 

въвеждането на известяване и пазар в 

рамките на деня. 

Предложението се приема. 

Чл. 

155, 

ал. 3 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 155. (3) Количествата по 

регистриран график са 

количества, договорени 

между търговските 

участници преди реалния ден 

на доставка, включително 

количествата, регистрирани 

за търговия на борсовия 

пазар на електрическа 

енергия, и количествата, 

Чл. 155. (3) Количествата по 

регистриран график са 

количества, договорени 

между търговските 

участници преди реалния ден 

на доставка, и в случай на 

сделки в рамките на деня – 

след корекциите, направени 

в реалния ден на доставка, 

включително количествата, 

Според дружеството сетълментът 

трябва да отразява всички валидни 

корекции по регистрирането на 

графици, включително тези, направени 

в рамките на деня. 

Предложението не се приема. 
Предложената по-горе редакция 

на чл. 155, ал. 3 е по-прецизна и 

обхваща изцяло предложеното от 

„ЕВН България“ ЕАД изменение. 
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предоставени на пазара на 

балансираща енергия и 

допълнителни услуги. 

регистрирани за търговия на 

борсовия пазар на 

електрическа енергия, и 

количествата, предоставени 

на пазара на балансираща 

енергия и допълнителни 

услуги. 

Чл. 

156, т. 

4 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 156. 4. системен 

небаланс, който се определя 

като общия сумарен 

небаланс на 

електроенергийната система 

за всеки отделен интервал на 

диспечиране. 

Чл. 156. 4. системен 

небаланс, който се определя 

като общия сумарен 

небаланс на 

електроенергийната система 

за всеки отделен интервал на 

диспечиране. Данни за 

реализирания системен 

небаланс са публична 

информация, предоставяна 

от независимия преносен 

оператор ежедневно на 

интернет страницата му. 

Според сружеството предложението е 

свързано с осигуряване на прозрачност 

при определянето на цените за 

балансираща енергия. 

Предложението не се приема. 
Задължението за публикуване на 

тези данни произтича от чл. 17 

Балансиране от  Регламент (ЕС) № 

543/2013 на Комисията от 14 юни 

2013 година за представяне и 

публикуване на данни на пазарите 

за електроенергия и за изменение 

на приложение I към Регламент 

(ЕО) № 714/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Информацията трябва да се 

публикува на Платформата за 

прозрачност на ENTSO-E. 

Чл. 

168 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 168. Правилата за 

сетълмент определят 

принципите за изчисление на 

задълженията по следните 

сделки: 

1. сделки, сключени на 

борсов пазар на електрическа 

енергия; 

2. сделки, сключени на 

пазара на балансираща 

енергия с доставчици на 

балансираща енергия; 

3. сделки за продажба и 

покупка на балансираща 

енергия с координаторите на 

Чл. 168. Правилата за 

сетълмент определят 

принципите за изчисление на 

задълженията по следните 

сделки: 

1. сделки, сключени на 

борсов пазар на електрическа 

енергия; 

2. сделки, сключени на пазар 

в рамките на деня; 

3. сделки, сключени на 

пазара на балансираща 

енергия с доставчици на 

балансираща енергия; 

4. сделки за продажба и 

Редакционна. Предложението не се приема. 
Сделките, сключени на пазар „в 

рамките на деня“, са такива, 

сключени на борсов пазар на 

електрическа енергия, доколкото 

пазарът „в рамките на деня“ е 

сегмент от борсовия пазар.  
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балансиращи групи с цел 

компенсиране на 

реализираните небаланси; 

4. сделки с доставчиците на 

допълнителни услуги; 

5. сделки за закупуване на 

резерви (първичен, вторичен, 

студен); 

6. сделки за покупка на 

енергия за покриване на 

технологичните разходи в 

мрежите. 

покупка на балансираща 

енергия с координаторите на 

балансиращи групи с цел 

компенсиране на 

реализираните небаланси; 

5. сделки с доставчиците на 

допълнителни услуги; 

6. сделки за закупуване на 

резерви (първичен, вторичен, 

студен); 

7. сделки за покупка на 

енергия за покриване на 

технологичните разходи в 

мрежите. 

Чл. 

169 

„ЧЕЗ 

Елект

ро 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 169. За осигуряване на 

открит и 

недискриминационен процес 

на сетълмент независимият 

преносен оператор: 

1. създава и поддържа 

енергийни сметки за всеки 

координатор на балансираща 

група и всеки доставчик на 

балансираща енергия; 

2. изисква предоставяне на 

гаранционни обезпечения; 

3. определя цени на 

балансираща енергия за 

енергиен недостиг и 

енергиен излишък за всеки 

период на сетълмент; 

4. извършва предварителен 

сетълмент на седмична 

основа и окончателен 

физически и финансов 

сетълмент на месечна 

Чл. 169. За осигуряване на 

открит и 

недискриминационен процес 

на сетълмент независимият 

преносен оператор: 

1. създава и поддържа 

енергийни сметки за всеки 

координатор на балансираща 

група и всеки доставчик на 

балансираща енергия; 

2. изисква предоставяне на 

гаранционни обезпечения; 

3. определя цени на 

балансираща енергия за 

енергиен недостиг и 

енергиен излишък за всеки 

период на сетълмент; 

4. извършва предварителен 

сетълмент ежедневно и 

окончателен физически и 

финансов сетълмент на 

месечна основа; 

Според „ЧЕЗ Електро България“ АД с 

въвеждането на пазар в рамките на 

деня, информацията за промяна в 

потреблението е крайно необходима за 

предприемане на коригиращи 

действия на изпратения график. 

Информацията, предоставяна на 

седмична база, ще се окаже крайно 

недостатъчна. 

Предложението не се приема във 

връзка с отхвърляне на 

предложението на дружеството по 

чл. 98, ал. 1. 
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основа; 

5. изчислява небалансите на 

отделните балансиращи 

групи и на реално 

предоставената балансираща 

енергия от доставчиците на 

балансираща енергия; 

6. преразпределя 

допълнителни разходи или 

приходи в резултат на 

осъществените процеси по 

сетълмент съгласно 

правилата за търговия; 

7. осъществява контрол 

относно изпълнение на 

финансови задължения и 

налага мерки при 

неизпълнение 

5. изчислява небалансите на 

отделните балансиращи 

групи и на реално 

предоставената балансираща 

енергия от доставчиците на 

балансираща енергия; 

6. преразпределя 

допълнителни разходи или 

приходи в резултат на 

осъществените процеси по 

сетълмент съгласно 

правилата за търговия; 

1. осъществява контрол 

относно изпълнение на 

финансови задължения и 

налага мерки при 

неизпълнение. 

Чл. 

169а 

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 169а. За осигуряване на 

открит и 

недискриминационен процес 

на сетълмент на борсовия 

пазар на електрическа 

енергия операторът на 

борсовия пазар: 

1. изисква предоставяне на 

гаранционни обезпечения;                       

2. публикува цена за 

сетълмент (клирингова цена) 

за определен период и 

пазарна зона;                          

3. извършва дневен 

сетълмент и определя 

задълженията и вземанията 

на участниците на борсовия 

пазар; 

Чл. 169а. С цел управление 

на риска, свързан с процеса 

на сетълмент на борсовия 

пазар на електрическа 

енергия, операторът на 

борсовия пазар:  

1. изисква предоставяне на 

гаранционни обезпечения; 

2. Да се отмени; 

3. Да се отмени; 

4. осъществява контрол 

относно изпълнението на 

финансови задължения и 

налага мерки при 

неизпълнение. 

Според БНЕБ ЕАД тази промяна цели 

смисълът на този член да стане 

общовалиден за всички пазарни 

сегменти, част от борсовия пазар. 

Предложението не се приема в 

частта, предвиждаща отпадане на 

т. 2 и т. 3. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

„Чл. 169а. За осигуряване на 

открит и недискриминационен 

процес на сетълмент и управление 

на риска на борсовия пазар на 

електрическа енергия, операторът 

на борсовия пазар: 

1. изисква предоставяне на 

гаранционни обезпечения; 

2. публикува цени за всеки 

отделен пазарен сегмент, 

определен период и пазарна зона; 

3. извършва сетълмент и определя 

задълженията и вземанията на 
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4. осъществява контрол 

относно изпълнението на 

финансови задължения и 

налага мерки при 

неизпълнение. 

участниците на борсовия пазар за 

всеки отделен пазарен сегмент и 

период на доставка; 

4. осъществява контрол относно 

изпълнението на финансови 

задължения и налага мерки при 

неизпълнение.” 

Чл. 

170, 

ал. 5  

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 170. (5) Операторът на 

борсовия пазар изготвя 

образец на извлечения за 

участие в борсов пазар на 

електрическа енергия по 

сделките по чл. 168, т. 1. 

Да отпадне. Соред дружеството съществуващата 

разпоредба не е относима към 

борсовия пазар, който се състои от 

различни пазарни сегменти. 

Предложението се приема. 

Чл. 

171, 

ал. 3  

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 171. (3) Гаранционното 

обезпечение от участниците 

в борсовия пазар на 

електрическа енергия се 

определя съгласно правилата 

за работа на организиран 

борсов пазар. 

Чл. 171. (3) Гаранционните 

обезпечения за всеки от 

пазарните сегментите 

оперирани от борсовия 

оператор се определят 

съгласно правилата за работа 

на съответния пазарен 

сегмент. 

Пояснението е необходимо, за да се 

подчертае, че борсовият пазар се 

състои от пазарни сегменти с различни 

правила на работа. 

Предложението не се приема. В 

нова точка към § 1 от ДР на ПТЕЕ 

по-долу дадена легална 

дефиниция на понятието  „борсов 

пазар“. 

Чл. 

182, 

ал. 1 и 

2 

„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

Чл. 182. (1) Рекапитулация 

следва да бъде извършвана 

при промяна на данните за 

сетълмент със задна дата 

само за обектите по чл. 86, 

ал. 1, дължаща се на 

неточности при отчитане, 

обработка и валидиране на 

информацията от 

собствениците на средствата 

за търговско измерване, 

грешки при предаване на 

информацията на 

независимия преносен 

оператор, неизправност на 

Чл. 182. (1) Рекапитулация се 

извършва при промяна със 

задна дата на данните за 

сетълмент, дължаща се на 

неточности при отчитане, 

обработка и валидиране на 

информацията от 

собствениците на средствата 

за търговско измерване, 

грешки при предаване на 

информацията на 

независимия преносен 

оператор, неизправност на 

средствата за търговско 

мерене, технически грешки 

Според дружеството предложеното 

допълнение е в синхрон с 

предложенията за нови алинеи в чл. 

89, ал. 12 и чл. 98, ал. 3 – да се 

извършват корекции на сетълмента в 

срок до три месеца назад. 

Предложението не се приема във 

връзка с мотивите относно 

предложенията по чл. 89, ал. 12. 
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средствата за търговско 

мерене, технически грешки 

при извършването на 

сетълмента или изменения в 

нормативната уредба. 

(2) Рекапитулацията по ал. 1 

се извършва за период, не 

по-дълъг от два месеца, 

предхождащ датата на 

установяване на промяната 

на данните за сетълмент, 

единствено по отношение на 

засегнатите обекти.рмативи 

ата уредба. 

при извършването на 

сетълмента или изменения в 

нормативната уредба. 

(2) Рекапитулацията по ал. 1 

се извършва за период, не 

по-дълъг от три месеца, 

предхождащ датата на 

установяване на промяната 

на данните за сетълмент, 

единствено по отношение на 

засегнатите обекти. 

Чл. 

184, 

ал. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 184. (1) Координаторите 

на балансиращи групи 

предоставят в полза на 

оператора гаранционно 

обезпечение за сделките, 

сключвани от тях на пазара 

на балансираща енергия. 

Независимият преносен 

оператор не изисква 

обезпечение за групата на 

оператора на борсовия пазар 

на електрическа енергия. 

Чл. 184. (1) Търговците на 

електрическа енергия и 

Координаторите на 

балансиращи групи 

предоставят в полза на 

оператора гаранционно 

обезпечение за сделките, 

сключвани от тях на пазара 

на балансираща енергия. 

Независимият преносен 

оператор не изисква 

обезпечение за групата на 

оператора на борсовия пазар 

на електрическа енергия. 

Предложението на ЕСО ЕАД е 

мотивирано с необходимостта от 

разписване на текстове за регистрация 

на търговец на електрическа енергия, 

който не е поел отговорност за 

балансиране на физически обект.  

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата, след съобразаване с 

предложения текст на чл. 58, ал. 3 

придобива следната редакция:  

„Чл. 184. (1) Координаторите на 

балансиращи групи и търговците 

на електрическа енергия без 

физически обекти предоставят в 

полза на оператора гаранционно 

обезпечение за сделките, 

сключвани от тях на пазара на 

балансираща енергия. 

Независимият преносен оператор 

не изисква обезпечение за групата 

на оператора на борсовия пазар на 

електрическа енергия. Размерът и 

актуализацията на гаранционното 

обезпечение се определят с 

инструкция на независимия 

преносен оператор. 

(5) Комисията за енергийно и 
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водно регулиране може да дава 

задължителни указания за 

изменение и допълнение на 

инструкцията по ал. 1.” 

Поради горната редакция на чл. 

184 следва да отпаднат чл. 185, чл. 

186, чл. 187 и чл. 188. 
 

Чл. 

184, 

ал. 4 

ЕСО 

ЕАД 

Чл. 184. (4) В случай че 

координатор на балансираща 

група не погаси свое 

задължение към оператора в 

срока, посочен в чл. 178, ал. 

3, операторът има право чрез 

писмено искане до банката 

да инкасира дължимата сума 

и натрупаната лихва от 

предоставеното обезпечение 

Чл. 184. (4) В случай че 

лицата по ал. 1 не погасят 

свое задължение към 

оператора в срока, посочен в 

чл. 178, ал. 3, операторът има 

право чрез писмено искане 

до банката да инкасира 

дължимата сума и 

натрупаната лихва от 

предоставеното обезпечение. 

Предложението на ЕСО ЕАД е 

мотивирано с необходимостта от 

разписване на текстове за регистрация 

на търговец на електрическа енергия, 

който не е поел отговорност за 

балансиране на физически обект. 

Предложението се приема във 

връзка с приетото предложение по 

ал. 1 на същия член. 

 

Чл. 

185, 

ал. 1, 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД; 

Чл. 185. (1) При 

първоначална регистрация на 

пазара на балансираща 

енергия на координатор на 

стандартна балансираща 

група по чл. 59 операторът 

определя размера на 

Чл. 185. (1) При 

първоначална регистрация на 

пазара на балансираща 

енергия на координатор на 

стандартна или комбинирана 

балансираща група по чл. 59 

операторът определя размера 

Според дружествата допълнението се 

налага за яснота относно начина за 

определяне на гаранционното 

обезпечение при първоначална 

регистрация на пазара на балансираща 

енергия на координатор на 

комбинирана балансираща група. В 

Предложението не се приема във 

връзка с промяната на чл. 184, ал. 

1 и отмяната на чл. 185. 
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„ЧЕЗ 

Разпре

делен

ие 

Бълга

рия“ 

АД 

гаранционното обезпечение 

(ДН) по формулата: 

на гаранционното 

обезпечение (ДН) по 

формулата: 

действащата редакция това не е 

уредено, но се прилага като практика. 

Чл. 

185а, 

ал. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 185а. (1) При 

първоначална регистрация на 

пазара на балансираща 

енергия на търговец на 

електрическа енергия по чл. 

61А операторът определя 

размера на гаранционното 

обезпечение (ДН) по 

формулата: 

5,1*** ЦРЕРКНДН kk   

, където 

kДН  - е първоначалният 

размер на гаранционното 

обезпечение на участник k, 

лв.; 

КН  - коефициентът на 

обезпечаване при 

първоначалното гаранционно 

обезпечение за групата 

търговски участници; 

kЕР  - базовото количество 

електрическа енергия за 

определяне на 

първоначалния размер на 

гаранционното обезпечение 

на участник k, MWh; 

ЦР  - средната цена за 

енергиен недостиг от 

Дружеството посочва, че това 

предложение е свързано с негово 

предложение за разписване на 

текстове за регистрация на търговец на 

електрическа енергия, който не е поел 

отговорност за балансиране на 

физически обект, както и с 

предложението му за включване на т. 

8а към чл.11, регламентиращ договор 

за балансиране с търговец и 

необходимостта от предоставяне на 

гаранционно обезпечение. 

Предложената формула според ЕСО 

ЕАД се прилага и към момента и е 

съгласно утвърдените ПТЕЕ преди 

стартирането на балансиращия пазар.  

Предложението не се приема във 

връзка с промяната на чл. 184, ал. 

1 и отмяната на чл. 185. 
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предходен календарен месец, 

а лв./MWh. 

(2) Стойността на 

коефициента на 

обезпечаване (КН) е: 

за търговци - 1. 

(3) Базовото количество 

електрическа енергия ( ЕР ) 

за отделните групи 

търговски участници е: 

за търговци - 250 MWh. 

Чл. 

185а, 

ал. 2 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 185а. (2) Независимият 

преносен оператор извършва 

актуализация на размера на 

гаранционното обезпечение 

на търговец на електрическа 

енергия най-малко един път 

годишно. 

 Предложението не се приема във 

връзка с промяната на чл. 184, ал. 

1 и отмяната на чл. 185. 

Чл. 

185а, 

ал. 3 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 185а. (3) Независимият 

преносен оператор извършва 

актуализация на 

гаранционното обезпечение 

във всички случаи, когато 

размерът на гаранционното 

обезпечение, получен по 

реда на ал. 1, се променя с 

повече от 10 %. 

 Предложението не се приема във 

връзка с промяната на чл. 184, ал. 

1 и отмяната на чл. 185. 

Чл. 

185б, 

ал. 1 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 185б. (1) При 

първоначална регистрация на 

пазара на балансираща 

енергия на производител на 

електрическа енергия 

независимият преносен 

оператор определя размера 

на гаранционното 

обезпечение (ДН) по 

Според ЕСО ЕАД в действащите 

ПТЕЕ е разписана само формула за 

определяне на гаранционното 

обезпечение на координатор на 

балансираща група. 

Предложената формула се прилага и 

към момента и е съгласно утвърдените 

ПТЕЕ преди стартирането на 

балансиращия пазар. 

Предложението не се приема във 

връзка с промяната на чл. 184, ал. 

1 и отмяната на чл. 185. 
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формулата: 

5,1*** ЦРЕРКНДН kk   
, където 

kДН
 - е първоначалният 

размер на гаранционното 

обезпечение  

на участник k, лв.; 

КН  - коефициентът на 

обезпечаване при 

първоначалното 

 гаранционно обезпечение за 

групата търговски 

участници; 

kЕР
 - базовото количество 

електрическа енергия за 

определяне на 

първоначалния размер на 

гаранционното обезпечение 

на участник k, MWh; 
ЦР  - средната цена за 

енергиен недостиг от 

предходен календарен 

 месец определена от НПО, 

лв./MWh. 

(2) Стойностите на 

коефициента на 

обезпечаване ( КН ) са: 0,05 

(3) Базовото количество 

електрическа енергия ( ЕР ) 

за отделните групи 

търговски участници е: 

за производители - най-

голямото месечно 

количество произведена 
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електрическа енергия за 

последните 3 календарни 

месеца, предхождащи 

сключването на договора 

Чл. 

185б, 

ал. 2 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 185б. (2) Независимият 

преносен оператор извършва 

актуализация на размера на 

гаранционното обезпечение 

на търговец на електрическа 

енергия най-малко един път 

годишно. 

 Предложението не се приема във 

връзка с промяната на чл. 184, ал. 

1 и отмяната на чл. 185. 

Чл. 

185б, 

ал. 3 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 185б. (3) Независимият 

преносен оператор извършва 

актуализация на 

гаранционното обезпечение 

във всички случаи, когато 

размерът на гаранционното 

обезпечение, получен по 

реда на ал. 1, се променя с 

повече от 10 %. 

 Предложението не се приема във 

връзка с промяната на чл. 184, ал. 

1 и отмяната на чл. 185. 

Чл. 

186а  

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 186а. Размерът на 

актуализираното 

гаранционно обезпечение 

(ДА) за търговец на 

електрическа енергия се 

определя по формулата: 

ДАk=[ННk + (КА*ЕДk*ЦР)] 

, където 

ДАk - е актуализираният 

размер на гаранционното 

обезпечение на участник k, 

лв.; 

kНН  - най-голямата 

положителна разлика между 

общата сума на 

 Предложението не се приема във 

връзка с промяната на чл. 184, ал. 

1 и отмяната на чл. 186. 



129 

задълженията и общата сума 

на вземанията за съответния 

период от обобщените 

извлечения за сетълмент на 

участник k през последните 3 

месеца, лв.; 

КА - коефициентът на 

обезпечаване при 

актуализиране на размера на 

гаранционното обезпечение 

на групата търговски 

участници; 

ЕДk - базовото количество 

електрическа енергия за 

определяне на 

актуализирания размер на 

гаранционното обезпечение 

на участник k, MWh. 

(4) Стойността на 

коефициента на 

обезпечаване (КА) е: 

 за търговци - 0,5. 

(5) Базовото количество 

електрическа енергия (ЕД) за 

отделните групи търговски 

участници е: 

за търговци - 250 MWh 

Чл. 

186б 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 186б. Размерът на 

актуализираното 

гаранционно обезпечение 

(ДА) за производител на 

електрическа енергия се 

определя по формулата: 

   5,1*** ЦРЕДКАННДА kkk   

, където 

 Предложението не се приема във 

връзка с промяната на чл. 184, ал. 

1 и отмяната на чл. 186. 
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kДА - е актуализираният 

размер на гаранционното 

обезпечение на участник k, 

лв.; 

 kНН  - най-голямата 

положителна разлика между 

общата сума на 

задълженията и общата сума 

на вземанията за съответния 

период от обобщените 

извлечения за сетълмент на 

участник k през последните 3 

месеца, лв.; 

 КА  - коефициентът на 

обезпечаване при 

актуализиране на размера на 

гаранционното обезпечение 

на групата търговски 

участници; 

 kЕД  - базовото количество 

електрическа енергия за 

определяне на 

актуализирания размер на 

гаранционното обезпечение 

на участник k, MWh. 

(4) Стойностите на 

коефициента на 

обезпечаване ( КА  ) е 0,025 

 (5) Базовото количество 

електрическа енергия ( ЕД  ) 

за отделните групи 

търговски участници е: 

за производители най-

голямото месечно 

количество произведена 
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електрическа енергия за 

последните 3 календарни 

месеца, предхождащи 

сключването на договора 

Чл. 

191, 

ал. 1  

БНЕБ 

ЕАД 

Чл. 191. (1) Мониторингът на 

пазара се осъществява от 

Държавната комисия за 

енергийно и водно 

регулиране (комисията) и 

независимия преносен 

оператор. Той е необходим, 

за да определи степента на 

ефективност, прозрачност и 

конкурентност на пазара и да 

гарантира, че всички 

участници на пазара спазват 

правилата за търговия и 

другите нормативно 

определени изисквания. 

Чл. 191. (1) Мониторингът на 

пазара се осъществява от 

Държавната комисия за 

енергийно и водно 

регулиране (комисията), 

независимия преносен 

оператор и оператора на 

борсовия пазар. Той е 

необходим, за да определи 

степента на ефективност, 

прозрачност и конкурентност 

на пазара и да гарантира, че 

всички участници на пазара 

спазват правилата за 

търговия и другите 

нормативно определени 

изисквания. 

Според дружеството промяната 

кореспондира със съществуващото 

положение и със задълженията на 

борсовия оператор като OMP 

(Organized Market Place), съгласно 

REMIT. 

Предложението се приема по 

принцип. Текстът на 

разпоредбата придобива следната 

редакция:  

„Чл. 191. (1) Мониторингът на 

пазара се осъществява от 

Комисията за енергийно и водно 

регулиране, независимия 

преносен оператор и оператора на 

борсовия пазар.” 

Чл. 

191, 

ал. 1 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Чл. 191. (1) Мониторингът на 

пазара се осъществява от 

Държавната комисия за 

енергийно и водно 

регулиране (комисията) и 

независимия преносен 

оператор. Той е необходим, 

за да определи степента на 

ефективност, прозрачност и 

конкурентност на пазара и да 

гарантира, че всички 

участници на пазара спазват 

правилата за търговия и 

другите нормативно 

Чл. 191. (1) Мониторингът на 

пазара се осъществява от 

Държавната комисия за 

енергийно и водно 

регулиране (комисията) и 

независимия преносен 

оператор. Той е необходим, 

за да определи степента на 

ефективност, прозрачност и 

конкурентност на пазара и да 

гарантира, че всички 

участници на пазара спазват 

правилата за търговия и 

другите нормативно 

Дружеството посочва, че е необходимо 

пазарните участници да могат да 

подават сигнали до КЕВР по описания 

ред. 

Предложението не се приема. 

Контролните правомощия на 

КЕВР са разписани детайлно в чл. 

22 и чл. 75 и сл. от ЗЕ. 
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определени изисквания. определени изисквания. В 

случаи на съмнения за 

възможни нарушения на 

нормите и принципите на 

тези правила, всички пазарни 

участници могат да подават 

сигнали до Комисията за 

енергийно и водно 

регулиране. Комисията 

инициира проверка и се 

произнася в рамките на 45 

дни след получаване на 

сигнала. 

Раздел 

IV 

БНЕБ 

ЕАД 

Нов раздел. Раздел IV. Информация, 

предоставена от оператора на 

борсовия пазар 

Според дружеството във връзка с 

предложението за промяна на чл. 191, 

ал. 1 е необходимо създаването на нов 

раздел. 

Приема се по принцип, със 

следната редакция:  

Раздел IIIa. Информация, 

предоставена от оператора на 

борсовия пазар 

Извършената редакционна 

промяна се налага, тъй като в 

Глава XI „Мониторинг на пазара“ 

съществува Раздел IV и 

систематичното място на 

предложения раздел е преди 

съществуващия Раздел IV. 

Чл. 

196а 

„ЕВН 

Бълга

рия“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 196а. (1) Борсовият 

оператор изготвя, поддържа 

и всекидневно публикува 

информация за дейността на 

борсата, сделките ден-напред 

и в рамките на деня, 

количества и цени на 

търгуваната електрическа 

енергия  

(2) Борсовият оператор 

поддържа регистри на: 

Според „ЕВН България” ЕАД по 

аналогичен на оператора на 

електроенергийната система начин, 

борсовият оператор трябва да 

осигурява необходимите данни за 

мониторинг на електроенергийния 

пазар. 

Предложението не се приема. В 

предложението за създаване на 

нов чл. 196а по-долу е 

регламентирана необходимата 

информация, която борсовият 

оператор следва да публикува, . 
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1. Търговските участници; 

2. Количества електрическа 

енергия, търгувана чрез 

двустранни договори, на 

пазара ден-напред и на 

пазара в рамките на ден. 

Чл. 

196а, 

196б и 

196в 

БНЕБ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 196а. Операторът 

изготвя, поддържа и 

периодично публикува обща 

информация за работата на 

борсовия пазар и публикува 

основни данни за пазара. 

Чл. 196б. Операторът създава 

и поддържа информация за: 

1. търговски участници;  

2. търгувани количества 

електрическа енергия;  

3. референтни цени; 

Чл. 196в. Операторът 

предоставя общодостъпна 

информация за дейността на 

пазара, включваща: 

1. списък на регистрираните 

участници на борсовия 

пазар;  

2. търгувани количества 

електрическа енергия на 

отделните пазарни сегменти; 

3. референтни цени на 

търгуваните количества 

електрическа енергия на 

отделните пазарни сегменти. 

Според дружеството е необходимо 

описание на информацията, 

предоставяна от оператора на 

борсовия пазар. 

Предложението се приема по 

принцип. предложенията следва 

да се обединят в нов член 196а със 

следния текст: 

„Чл. 196а. (1) Операторът изготвя, 

поддържа и периодично 

публикува обща информация за 

работата на борсовия пазар и 

публикува основни данни за 

пазара. 

(2) Операторът създава и 

поддържа информация за:  

1. търговски участници;  

2. търгувани количества 

електрическа енергия;  

3. референтни цени; 

(3) Операторът предоставя 

общодостъпна информация за 

дейността на пазара, включваща: 

1. списък на регистрираните 

участници на борсовия пазар;  

2. търгувани количества 

електрическа енергия, на 

отделните пазарни сегменти;  

3. референтни цени на 

търгуваните количества 

електрическа енергия на 

отделните пазарни сегменти.” 
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§ 1. от 

ДР, т. 

2 

БНЕБ 

ЕАД 

§ 1. 2. „Клирингова цена“ – 

пресечната точка на кривите 

на търсене и предлагане, 

които са формирани чрез 

метода на линейна 

интерполация и отразяват 

агрегираните оферти за 

покупка и продажба. 

Изчислената по алгоритъма 

на търговската платформа на 

борсовия оператор 

клирингова цена е цената на 

всички сделки, сключени на 

борсовия пазар за определена 

пазарна зона, определен ден 

на доставка и определен 

интервал на доставка - един 

час. 

Да отпадне. Дружеството счита, че дефиницията 

съдържа описание на информацията, 

предоставяна от оператора на 

борсовия пазар. Това понятие е 

относимо единствено към един 

конкретен сегмент на борсовия пазар и 

съгласно предложените промени не се 

споменава в ПТЕЕ. 

Преложението се приема. 

 

 

§ 1. от 

ДР, т. 

14. 15. 

16, 17 

и 18, 

БНЕБ 

ЕАД 

 

Няма съществуващ текст. 

 

§ 1. от Допълнителните 

разпоредби: 

14. Оператор на борсовия 

пазар е дружество, 

притежаващо лицензия за 

организиране на борсов 

пазар на електрическа 

енергия съгласно чл. 39, ал. 

1, т. 6 от ЗЕ. 

15. Борсов пазар е 

съвкупността от всички 

организирани пазарни 

сегменти, оперирани и 

администрирани от 

оператора на борсовия пазар, 

на които се сключват сделки 

с електрическа енергия с 

физическа доставка.  

Според БНЕБ ЕАД е необходимо в 

допълнителнителната разпоредба на 

ПТЕЕ да бъдат създадени нови 

текстове, които да дават легални 

определение на основните понятия и 

документи, касаещи оператора на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия и самия борсов пазар. 

 

Преложението се приема с 

изключение на т. 18. С 

последната точка се прави 

предложение за дефиниране на 

Регламент 1222/2015, което е 

неприемливо, както и 

необосновано поради 

еднократното му позоваване в 

ПТЕЕ, където следва да бъде 

изписано цялото му 

наименование.   

Възприемането на предложението 

също налага преподреждане на 

дефиициите по азбучен ред.  
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16. Пазарните сегменти, 

оперирани и 

администрирани от 

оператора на борсовия пазар 

са пазар ден напред (DAM), 

централизиран пазар за 

покупко-продажба на 

електрическа енергия 

посредством двустранни 

договори, пазар в рамките на 

деня (IDM) и всеки друг 

организиран пазар, в обхвата 

на лицензията за 

организиране на борсов 

пазар на електрическа 

енергия съгласно чл. 39, ал. 

1, т. 6 от ЗЕ. 

17. Експлицитни и 

имплицитни търгове – 

Пазарно основани методи за 

управление на 

претоварването, прилагани 

за да се улесни ефикасната 

презгранична търговия. Чрез 

експлицитни търгове се 

разпределя само капацитет. 

Чрез имплицитни търгове се 

разпределя капацитет и 

енергия. И двата метода 

може да се прилагат 

едновременно за един и същ 

междусистемен 

електропровод.  

18. Регламент 1222/2015 -  

Регламент (ЕС) 2015/1222 на 

Комисията от 24 юли 2015 
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година за установяване на 

насоки относно 

разпределянето на 

преносната способност и 

управлението на 

претоварването. 

 

Прехо

дни и 

заклю

чител

ни 

разпор

едби 

ЕСО 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. При наличие на 

необходимите технически 

обстоятелства и след 

проведени успешни тестове, 

независимият преносен 

оператор обявява датата на 

интернет страницата на 

дружеството от която ще 

стартира процедурата по 

известяване, валидиране и 

регистриране на графици за 

производство, графици за 

потребление и графици за 

обмен в рамките на деня на 

доставка.  

Това свое предложение ЕСО ЕАД 

счита, че е свързано с въвеждане на 

новия пазарен сегмент „пазар в 

рамките на деня“. 

Преложението не се приема във 

връзка с редакцията на чл. 82, ал. 

1. 

Сдруж

ение 

„Хидр

оенерг

ия“ 

Глава пета 

Отговорност за балансиране 

Няма предложен конкретен 

текст. 

Според сдружението следва да се 

въведе прозрачен и справедлив 

механизъм, по който НЕК ЕАД 

преразпределя небалансите на 

участниците в специалната 

балансираща група на 

производителите на електрическа 

енергия от ВИ. Това е необходимо, тъй 

като към момента не може да бъде 

извършван какъвто и да било контрол 

върху действията на НЕК ЕАД, както 

и върху начина на формиране на 

разходите за небаланс в групата на 

НЕК ЕАД. Липсва ясен принцип и в 

Предложението не се приема. 

Липсват конкретни текстове, 

които да бъдат подложени на 

обсъждане. Механизмът, по който 

НЕК ЕАД преразпределя 

небалансите на участниците в 

специалната балансираща група на 

ВЕИ производителите, се урежда в 

договорите за участие в 

специалната балансираща група на 

НЕК ЕАД.  
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чл. 73 от ПТЕЕ, относно формиране на 

цената, по която се извършват 

разплащания. 

Сдруж

ение 

„Хидр

оенерг

ия“ 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Сдружението посочва, че следва да се 

установяви процедура, по която се 

променят прилаганите Методики за 

разпределение на небалансите в 

специалната балансираща група. 

Предложението не се приема. 

Липсват конкретни текстове, 

които да бъдат подложени на 

обсъждане. Механизмът, по който 

НЕК ЕАД преразпределя 

небалансите на участниците в 

специалната балансираща група на 

ВЕИ производителите, се урежда в 

договорите за участие в 

специалната балансираща група на 

НЕК ЕАД.  

Сдруж

ение 

„Хидр

оенерг

ия“ 

Глава шеста. 

Правила за предоставяне и 

утвърждаване на графици за 

производство, графици за 

потребление и графици за 

обмен на електрическа 

енергия 

Няма предложен конкретен 

текст. 

Сдружението посочва, че следва да 

бъдат отменени текстовете в ПТЕЕ, 

относно промяната на графиците за 

производителите на електрическа 

енергия от ВИ от страна на ОД. 

Предложението не се приема. 
Съгласно чл. 31, ал. 13 от ЗЕВИ 

корекциите на TPS графиците на 

балансиращи групи с членове 

производители на електрическа 

енергия от възобновяеми 

източници могат да бъдат 

променяни само по реда на чл. 73 

от ЗЕ. 

„Ей И 

Ес Гео 

Енерд

жи“ 

ООД 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Според дружеството следва да се 

предостави възможност на 

производителите на електрическа 

енергия от ВИ да подават графици за 

производство във времевите граници 

на пазарен сегмент „в рамките на 

деня“. Това ще доведе до по-точно 

прогнозиране на производството на 

електрическа енергия от ВИ, от което 

ще последват по-малко разходи за 

небаланси в системата като цяло. 

Предложението не се приема. 

Липсват конкретни текстове, 

които да бъдат подложени на 

обсъждане.  Изкупуването на 

електрическата енергия, 

произведена от ВЕИ, по 

показанията на СТИ прави 

невъзможно участието на тези 

производители на пазарен сегмент 

в рамките на деня до достигане на 

определеното нетно специфично 

apis://Base=NARH&DocCode=40332&ToPar=Art73&Type=201/
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производство. Обратното би 

създало предпоставки за продажба 

на една и съща електрическа 

енергия, както на интрадей пазара, 

така и на ОД и съответно двойното 

й заплащане (веднъж по свободно 

договорена цена на пазар в 

рамките на деня и втори път по 

преференциална цена от НЕК 

ЕАД). 

АСЕП  Няма предложен конкретен 

текст. 

Според АСЕП пазар „в рамките на 

деня“ може да бъде разделен по 

вътрешна платформа и по 

трансгранични капацитетни 

транзакции. „В рамките на деня“ 

трябва да се търгува до максимум 1 

астрономически час (60 минути) преди 

доставка. Трансграничните 

капацитетни права могат да се 

търгуват на определени лотове от 4 до 

6 часа. За целта е задължително 

съгласуването на общи тръжни 

правила за разпределяне на преносни 

права със съседните оператори, като е 

необходимо освобождаването от 

задължително използване на преносни 

права при закупуването на такива. 

Предложението не се приема. 
Липсват конкретни текстове, 

които да бъдат подложени на 

обсъждане. Предложенията следва 

да бъдат разгледани при 

приемането на съответните 

инструкции и правила на 

независимия преносен оператор и 

БНЕБ ЕАД.   

АСЕП  Няма предложен конкретен 

текст. 

Според АСЕП следва да бъдат 

ограничени стратегическите 

производители, които имат 

определени квоти на регулирания 

пазар, с определен обем на търговия на 

пазара „в рамките на деня“. Така ще се 

постигне недопускане на спекулативни 

сделки, изкривяващи пазара. 

Предложението не се приема. 
Липсват конкретни текстове. 

Предложенията са 

дискриминационни и 

недостатъчно мотивирани. 
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АСЕП  Няма предложен конкретен 

текст. 

Асоциацията счита, че на 

производителите на електрическа 

енергия от ВИ следва да се 

освобождят от такси при участие на 

интрадей пазара като първоизточници 

в доставките на този пазарен сегмент. 

Предложението не се приема. 
Освобождаването на 

производителите на електрическа 

енергия от ВИ, след достигане на 

нетното специфично 

производство, от такси при 

участие на интрадей пазара като 

първоизточници в доставките на 

този пазарен сегмент не е предмет 

на ПТЕЕ, а е от компетенциите на 

БНЕБ ЕАД. 

Българ

ска 

ветрое

нергий

на 

асоциа

ция 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Според асоциацията следва да се 

въведе пазар с почасов интервал на 

търговия. Това ще доведе до по-голяма 

точност в прогнозираното 

производство. 

Предложението е неясно. 

Липсват конкретни текстове. 

Българ

ска 

ветрое

нергий

на 

асоциа

ция 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Асоциацията счита, че 

производителите следва да подават 

графици към балансиращия пазар с 

почасов интервал. Така биха се 

намалили разходите за небаланс. 

Предложението е неясно. 

Липсват конкретни текстове. 

Българ

ска 

ветрое

нергий

на 

асоциа

ция 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Асоциацията предлага да бъдат 

преразгледани и предефинирани 

структурите и функциите на 

балансиращите групи с членове 

производители на електрическа 

енергия от ВИ. Също така счита, че на 

производители на електрическа 

енергия от ВИ следва да се разреши да 

участват в стандартни и други 

балансиращи групи, по свой избор или 

избор на координатора. Според 

Предложението не се приема. 

Липсват конкретни текстове. 

Изкупуването на електрическата 

енергия, произведена от ВИ, по 

показанията на СТИ прави 

невъзможно участието на тези 

производители в стандартни 

балансиращи групи. 
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асоциацията това ще позволи 

оптимизиране на разпределението на 

небалансите. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

я“ 

д.о.о. 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага въвеждане на 

разпределение на трансгранични 

преносни способности в рамките на 

деня на границите със Сърбия, 

Македония, Румъния, Гърция и 

Турция. 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на преносните 

оператори. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

я“ 

д.о.о. 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага началото на 

трансграничната търговия в рамките 

на деня да започва в 19:00 ч. на Д-1. 

 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на БНЕБ ЕАД. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага принцип на 

непрекъсната резервация на 

капацитети на всеки кръгъл час. 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на преносните 

оператори. 
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я“ 

д.о.о. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

я“ 

д.о.о. 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага възможност за 

резервиране на капацитети за отделни 

часове, индивидуално и многократно. 

 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на преносните 

оператори. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

я“ 

д.о.о. 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага възможност за 

резервиране на капацитети до 2 часа 

преди доставка. 

 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на преносните 

оператори. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага въвеждането на 

платформи за търговия в рамките на 

деня, както за непрекъсната търговия, 

така и за организирана търговия. 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на БНЕБ ЕАД. 
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я“ 

д.о.о. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

я“ 

д.о.о. 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага началото на 

търговията в рамките на деня да бъде в 

17:00 ч. на Д-1. 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на правилата на 

БНЕБ ЕАД. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

я“ 

д.о.о. 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага търговията в 

рамките на деня да може да се 

провежда само за специфични  

интервали от време (напр. Н01; Н24; 

Н17-Н24 и т.н.), като подаването на 

оферти да е възможно най-близо до 

времето на доставка. 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на правилата на 

БНЕБ ЕАД. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага търговията в 

рамките на деня да установи цени въз 

основа на търсенето и предлагането за 

всеки час. 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на правилата на 

БНЕБ ЕАД. 
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я“ 

д.о.о. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

я“ 

д.о.о. 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага определянето 

на крайни графици не по- рано от 1 час 

преди началото на доставката. 

Предложението не е предмет на 

ПТЕЕ, а е в обхвата на правата и 

задълженията на ЕСО ЕАД, както 

на правилата на БНЕБ ЕАД. 

„ГЕН 

–И 

търгов

ия и 

прода

жба на 

електр

ическа 

енерги

я“ 

д.о.о. 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Дружеството предлага номинирането 

на графиците за сделките, сключени на 

организиран пазар в рамките на деня 

да бъде автоматично (от платформата 

към ЕСО ЕАД). 

Предложението се приема по 

принцип и е отразено в 

разпоредбата на чл. 82, ал. 4. 

НЕК 

ЕАД 

 Няма предложен конкретен 

текст. 

Според НЕК ЕАД първоначално 

сегмент „в рамките на деня“ следва да 

бъде разработен и въведен за сделките 

по свободно договорени цени. 

Дружеството посочва, че не следва да 

се въвежда пазар „в рамките на деня“ 

за регулирания пазар, предвид 

намаляващия дял на регулирания 

пазар и препоръката на Световната 

Предложението се приема по 

принцип и е отразено в 

разпоредбата на чл. 82, ал. 4. 
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банка за поетапно преминаване на 

всички сделки на свободния пазар, 

предимно през БНЕБ ЕАД. 

ПЗР 

към 

Прави

лата за 

измене

ние и 

допълн

ение 

на  

ПТЕЕ, 

КЕВР 

 § 1.  Тези правила влизат в 

сила от деня на 

обнародването им в 

„Държавен вестник“. 

§ 2. Указания по прилагане 

на правилата дава Комисията 

за енергийно и водно 

регулиране. 

§ 3. В 30-дневен срок от 

влизане в сила на тези 

правила независимият 

преносен оператор 

отстранява от пазара на 

електрическа енергия 

търговските участници, 

които не са изпълнили 

задължението си за 

регистрация в Централния 

европейски регистър на 

участниците на енергийния 

пазар съгласно чл. 9, § 1 от 

Регламент (ЕС) № 1227/2011 

на Европейския парламент и 

на Съвета от 25.11.2011 г. 

относно интегритета и 

прозрачността на пазара за 

търговия на едро с енергия.    

§ 4. В 45-дневен срок от 

влизане в сила на тези 

правила независимият 

преносен оператор въвежда 

Въвеждането в ПЗР на ПТЕЕ на 

задължения за независимият преносен 

оператор и срокове за тяхното 

изпълнение, произтича от въвежданите 

изменения и допълнения на ПТЕЕ и е 

обосновано с цел създаване на яснота 

за пазарните участници.  
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процедура по чл. 82, ал. 1. 

§ 5. В 45-дневен срок от 

влизане в сила на тези 

правила независимият 

преносен оператор приема и 

публикува на интернет 

страницата си инструкцията  

по чл. 82, ал. 3. 

§ 6. В 6 месечен срок от 

влизане в сила на тези 

правила независимият 

преносен оператор изготвя и 

съгласува инструкцията по 

чл. 88, ал. 3. 

§ 7. В 10-дневен срок от 

влизане в сила на тези 

правила независимият 

преносен оператор приема и 

публикува на интернет 

страницата си инструкцията  

по чл. 184, ал. 1. 

§ 8. До приемането на 

инструкция от независимия 

преносен оператор, с която 

се въвежда друг период, 

операторите на 

електроразпределителни 

мрежи предоставят на 

независимия преносен 

оператор агрегирани 

почасови данни от 

средствата за търговско 

измерване. 
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ЗР към 

Прави

лата за 

услови

ята и 

реда за 

предос

тавяне 

на 

достъп 

до 

електр

опрено

сната и 

електр

оразпр

еделит

елните 

мрежи 

(обн. 

ДВ, 

бр. 98 

от 

12.11.2

013 г.), 

КЕВР 

    

 § 1.  Навсякъде в правилата 

съкращението „ДКЕВР“ се 

заменя с „КЕВР“. 

 

  

ЗР към 

Прави

лата за 

управл

ение 

на 

електр

оенерг

ийната 

 § 1. Навсякъде в правилата 

„Държавната комисия за 

енергийно и водно 

регулиране“ се заменя с 

„Комисията за енергийно и 

водно регулиране“, а 

съкращението „ДКЕВР“ се 

заменя с „КЕВР“. 
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систем

а (обн. 

ДВ, 

бр. 6 

от 

21.01.2

014 г.), 

КЕВР  

ЗР към 

Прави

лата за 

управл

ение 

на 

електр

оразпр

еделит

елните 

мрежи 

(обн. 

ДВ, 

бр. 66 

от 

14.08.2

007 г.), 

КЕВР 

 § 1. В чл. 89, ал. 2 

„Държавната комисия за 

енергийно и водно 

регулиране“ се заменя с 

„Комисията за енергийно и 

водно регулиране“. 

 

  

 


