СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА
на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия, приет с решение на КЕВР по Протокол № 274 от 17.12.2020 г., т. 5
№ на разпоредба Съществуващ текст
/наименование
на лицето
Чл. 166
„Национална
електрическа
компания“ ЕАД
(НЕК ЕАД)

Чл. 166. (нова ал. 2) Операторът
може временно да преустанови
функционирането на ЕСТ-ДД по
отношение на някой от екраните
за търговия, част от сегмент
„Двустранни договори“, при
липса на ликвидност или по
друга причина. Иницииране на
преустановяване
на
функционирането на съответния
екран на ЕСТ-ДД може да се
предприеме от оператора след
решение на борсовия съвет към
БНЕБ ЕАД. Операторът е длъжен
да уведоми всички търговски
участници и да публикува
съобщение
на
интернет
страницата
си
относно
преустановяването
на
функционирането на съответния
екран
на
ЕСТ-ДД,
като
предостави мотиви и посочи
началния и крайния срок за
преустановяването.
Функционирането на съответния
екран на ЕСТ-ДД се възстановява

Предложения на лицето
изменение и допълнение

за Мотиви на лицето

Чл. 166. (2) Операторът може
временно
да
преустанови
функционирането на ЕСТ-ДД по
отношение на някой от екраните за
търговия,
част
от
сегмент
„Двустранни
договори“,
при
техническо
прекъсване
или
актуализация на софтуера. В
случай, че се изисква период на
възстановяване по-дълъг от 2 /два/
часа за един работен ден,
преустановяването
на
функционирането на съответния
екран на ЕСТ-ДД може да се
предприеме от оператора след
решение на борсовия съвет към
БНЕБ ЕАД. Операторът е длъжен
да уведоми всички търговски
участници
и
да
публикува
съобщение на интернет страницата
си относно преустановяването на
функционирането на съответния
екран на ЕСТ-ДД, като посочи
началния и крайния срок за
преустановяването, който не може
да бъде по-дълъг от 3 /три/ работни

Дружеството изразява несъгласие
с предложената редакция. НЕК
ЕАД посочва, че в качеството на
производител на електрическа
енергия е законово задължено да
продава електрическата енергия,
произведена
от
собствени
източници и ресурси единствено
и
само
чрез
търговските
платформи на БНЕБ ЕАД. С
новите ПРОБПЕЕ и въвеждането
на стандартизирани продукти на
ЕСТ-ДД (електронната система за
търговия – двустранни договори)
възможностите на дружествотопроизводител да продава гъвкави
продукти с почасови отклонения
с дългосрочен период на доставка
са
значително
ограничени.
Според НЕК ЕАД спирането на
пазарен сегмент ЕСТ-ДД за
неопределен предварително от
оператора период „при липса на
ликвидност
или
по
друга
причина“, които не са посочени
изрично
в
ПРОБПЕЕ,
е

Мотиви
на
КЕВР
за
приемане/отхвърляне
на
предложенията за изменение и
допълнение
Предложението не се приема.
Предложението на дружеството
не е съобразено с и не отчита
сериозните
рискове
пред
търговията, в т.ч. и доверието на
търговските участници в работата
на ЕСТ-ДД и сключваните на
него сделки, които, с оглед
особеностите и характеристиките
на този сегмент, могат да
възникнат не само поради чисто
технически
причини.
Въвеждането на нормативно
регламентирана възможност за
борсовия
оператор,
при
необходимост да преустанови
функционирането на някой от
екраните за търговия, част от
ЕСТ-ДД, има за цел именно
неутрализиране на тези рискове и
внасяне на по-голяма яснота и
сигурност в отношенията между
търговците участници, както и
между тях и оператора на
организирания борсов пазар на
електрическа
енергия.
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Чл. 166
Асоциация
свободен

в първия работен ден след дни.
Функционирането
на
изтичане на периода, за който съответния екран на ЕСТ-ДД се
функционирането
е възстановява в първия работен ден
преустановено.
след изтичане на периода, за който
функционирането е преустановено.

недопустимо и създава риск
българските производители на
електрическа енергия да нямат
възможността да предложат за
продажба и да реализират
дългосрочни продукти
на
електроенергийния
пазар
в
страната. Освен това БНЕБ ЕАД е
единственият
титуляр
на
лицензия за организиране на
борсов пазар на електрическа
енергия в Р България и по силата
на закона е задължено да
администрира ЕСТ-РД , ЕСТДН и ЕСТ-ДД и да оперира
съгласно следните принципи,
посочени в чл. 2 от ПРОБПЕЕ:
1. търговия с електрическа
енергия чрез открит, прозрачен,
недискриминационен и анонимен
механизъм;
2. формиране на референтни цени
за
всички
търгувани
стандартизирани продукти;
3. сключване на сделки по лесен,
бърз и сигурен начин.

Същевременно следва да бъде
отчетен и фактът, че не е
възможно
и
реалистично
отнапред да се предвидят всички
възможни причини, които налагат
временно
преустановяване
функционирането на някой от
екраните за търговия на ЕСТ-ДД,
съответно конкретни срокове за
това. По отношение горното
следва да се има предвид, че
преустановяването на работата
на някой от екраните е само
временно, и то след решение на
борсовия съвет и при ясно
посочване
на
мотивите
и
продължителността
на
прекъсването, което е достатъчна
гаранция,
че
българските
производители на електрическа
енергия няма да бъдат лишени от
правото
си
да
предлагат
дългосрочни продукти. В този
смисъл неоснователни са и
опасенията на НЕК ЕАД, че може
да възникне хипотеза, при която
дружеството няма да е в
състояние
да
продава
дългосрочни продукти за попродължителен период.

Чл. 166 (1) ЕСТ-ДД е достъпна за
търговия всеки работен ден с
изключение на случаите на

АСЕП излага аргументи в Няма предложен конкретен
подкрепа
на
предложеното текст, който да бъде обсъден.
изменение и допълнение на чл.
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енергиен пазар
(АСЕП)

техническо
прекъсване
или
актуализация
на
софтуера.
Операторът
изпраща
своевременно
официално
уведомление до търговските
участници за тези случаи.
Операторът е задължен да
осигури достъпност до ЕСТ-ДД в
рамките на 97 % (деветдесет и
седем процента) годишно, като в
периода на достъпност не се
включва времето, необходимо за
планирани
дейности
по
поддръжка и актуализация на
ЕСТ-ДД.
(нова ал. 2) Операторът може
временно
да
преустанови
функционирането на ЕСТ-ДД по
отношение на някой от екраните
за търговия, част от сегмент
„Двустранни договори“, при
липса на ликвидност или по
друга причина. Иницииране на
преустановяване
на
функционирането на съответния
екран на ЕСТ-ДД може да се
предприеме от оператора след
решение на борсовия съвет към
БНЕБ ЕАД. Операторът е длъжен
да уведоми всички търговски
участници и да публикува
съобщение
на
интернет
страницата
си
относно
преустановяването
на

166 от ПРОБПЕЕ.
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функционирането на съответния
екран
на
ЕСТ-ДД,
като
предостави мотиви и посочи
началния и крайния срок за
преустановяването.
Функционирането на съответния
екран на ЕСТ-ДД се възстановява
в първия работен ден след
изтичане на периода, за който
функционирането
е
преустановено.
Чл. 166
Асоциация
на
търговците
на
електроенергия
в България
(АТЕБ)

Чл. 166 (1) ЕСТ-ДД е достъпна за
търговия всеки работен ден с
изключение на случаите на
техническо
прекъсване
или
актуализация
на
софтуера.
Операторът
изпраща
своевременно
официално
уведомление до търговските
участници за тези случаи.
Операторът е задължен да
осигури достъпност до ЕСТ-ДД в
рамките на 97 % (деветдесет и
седем процента) годишно, като в
периода на достъпност не се
включва времето, необходимо за
планирани
дейности
по
поддръжка и актуализация на
ЕСТ-ДД.
(нова ал. 2) Операторът може
временно
да
преустанови
функционирането на ЕСТ-ДД по
отношение на някой от екраните

АТЕБ
счита,
че
така
формулирани, промените в чл.
166 дават възможност на БНЕБ
ЕАД по нейна преценка да спира
работата на някой от екраните за
търговия на сегмент двустранни
договори и по-точно без да се
съобразява с предвиденото за
това решение на Борсовия съвет,
което има силата на препоръка и
е с консултативен характер (т. 4
от Правилата за работа на Борсов
съвет).
Според
асоциацията
ниската ликвидност само по себе
си е ирелевантна и не оказва
негативно влияние върху пазара.
Освен това елиминирането на
средства за търговия още повече
ще ограничи лимитираните вече
възможности на българския пазар
за
покупко-продажба
на
електрическа енергия. В тази

Предложенията не се приемат.
Съгласно предложения в проекта
на ПИД на ПРОБПЕЕ текст,
наличието на съответно решение
на Борсовия съвет към БНЕБ ЕАД
е едно от задължителните
условия
за
временно
прекратяване работата на някой
от екраните на пазарен сегмент
двустранни договори. Аргументи
по отношение причините, които
налагат
преустановяване
функционирането на някой от
екраните,
в
т.ч.
ниската
ликвидност, са изложени по-горе.
В
останалата
си
част
предложенията са неотносими
към настоящото производство.
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за търговия, част от сегмент
„Двустранни договори“, при
липса на ликвидност или по
друга причина. Иницииране на
преустановяване
на
функционирането на съответния
екран на ЕСТ-ДД може да се
предприеме от оператора след
решение на борсовия съвет към
БНЕБ ЕАД. Операторът е длъжен
да уведоми всички търговски
участници и да публикува
съобщение
на
интернет
страницата
си
относно
преустановяването
на
функционирането на съответния
екран
на
ЕСТ-ДД,
като
предостави мотиви и посочи
началния и крайния срок за
преустановяването.
Функционирането на съответния
екран на ЕСТ-ДД се възстановява
в първия работен ден след
изтичане на периода, за който
функционирането
е
преустановено.

връзка предлага възможността за
преустановяване
функционирането на някой от
екраните за търговия, част от
сегмент двустранни договори, да
бъде регламентирана по същия
начин, както за ПДН и ПРД. В
останалата част на становището
са изложени аргументи за
необходимост от изменение на
ПРОБПЕЕ в посока по-голям
контрол
върху
правилата
(инструкциите),
тарифите,
продуктите и договорите на БНЕБ
ЕАД.
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