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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА 

на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, приет с 

решение на КЕВР по Протокол № 33 от 06.02.2020 г., т. 5 

№ на 

разпоредба 

/наименование 

на лицето 

Съществуващ текст Предложения на лицето за 

изменение и допълнение 

Мотиви на лицето Мотиви на КЕВР за 

приемане/отхвърляне на 

предложенията за 

изменение и допълнение 

Чл. 1 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 1. (2) Търговски участници по 

смисъла на тези правила са: 

12. агрегаторите на група от обекти; 

Да отпадне. Според дружеството дадената в ПИД на 

ПТЕЕ регулаторна рамка не е пълна и 

съществуват важни постановки за 

агрегаторите, които не са залегнали в 

настоящата. Сред тях са въпроси, 

отнасящи се до: детайлно установяване 

на правила кой може да бъде участник в 

група на агрегатор, процеса на 

управление на агрегатора(общо или по 

съоръжения) от ЦДУ на ECO ЕАД, 

даване на определение за въведеното с 

ПИД понятие „агрегирани съоръжения“, 

създаване на регистър на агрегаторите, 

поддържан от ECO ЕАД. 

Предложението не се 

приема. Легална 

дефиниция на понятието 

„агрегатор на група от 

обекти“ е дадена в § 1, т. 1 

от Допълнителната 

разпоредба (ДР) на ПИД на 

ПТЕЕ, където също е 

посочено, че участник в 

група от обекти на 

агрегатор могат да бъдат 

диспечируеми обекти на 

производители, обекти на 

потребители или 

съоръжения за съхранение 

на електрическа енергия, 

регистрирани като преки 

членове. Участието на 

агрегатори на пазара на 

балансираща енергия е 

регламентирано детайлно 

чрез предложените 

изменения в глава десета от 

ПТЕЕ. Техническият 

процес по управление на 

групата от ЦДУ следва да 
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се уреди в Правилата за 

управление на 

електроенергийната 

система, а не в ПТЕЕ. 

Агрегаторите са доставчици 

на балансираща енергия и 

като такива следва да бъдат 

включени в регистъра по 

чл. 119 от ПТЕЕ, като не е 

необходимо създаването на 

отделен регистър за тях. 

Чл. 5 

АСЕП 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 9. Независимият преносен 

оператор сключва сделки за бавен 

(студен) резерв за заместване с 

търговски участници, които 

притежават диспечирани 

производствени и/или потребяващи 

обекти и/или агрегирани 

съоръжения/обекти съгласно 

изискванията на Закона за 

енергетиката, правилата по чл. 83, ал. 

1, т. 4 от Закона за енергетиката, 

Правилата за провеждане на търгове 

за закупуване на разполагаемост за 

бавен (студен) резерв за заместване от 

производители и потребители, 

публикувани на сайта на независимия 

преносен оператор и на тези правила. 

Няма предложен текст. АСЕП настоява Правилата за провеждане 

на търгове да се публикуват на сайта на 

преносния оператор след одобрението им 

от Комисията, подобно на правилата за 

работа на организиран борсов пазар. 

Това се налага, тъй като разходите за 

управление на системата се заплащат от 

всички потребители и следва да има 

регулаторен контрол върху избора на 

доставчици, начина на сформиране и 

размерът на разходите за предоставяне на 

допълнителни услуги на ECO ЕАД. 

Предложението не се 

приема. КЕВР няма 

законови правомощия да да 

одобрява  Правилата за 

провеждане на търгове за 

закупуване на 

разполагаемост за бавен 

(студен) резерв. 

Чл. 6 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ: 

Чл. 6. (3) Търговските участници по 

ал. 1, регистрирани на пазара на 

балансираща енергия като доставчици 

Да отпаднат предложените 

промени или да бъдат направени 

допълнителни уточнения. 

Според НЕК ЕАД предложените 

промени в чл. 6, чл. 126, чл. 129 и чл. 131 

не дават яснота относно нововъведените 

тръжни процедури. Липсва необходимата 

Предложението не се 

приема. Разпоредбата е във 

връзка с  Регламент 

2019/943, с пряко 
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на балансираща енергия в резултат на 

участие във вторично регулиране, са 

длъжни да предоставят наличните си 

диапазони за регулиране надолу и 

заплащат непроизведената или 

консумираната електрическа енергия 

по най-ниската цена за енергия, по 

която независимият преносен 

оператор продава за период на 

сетълмент. 

конкретика за механизма на провеждане 

на търговете – за какъв период ще се 

провеждат(месец, седмица, ден или др.), 

на какви правила е подчинена процедура, 

кога ще се провеждат, как кореспондират 

тези промени с чл. 6 от ПТЕЕ, в който се 

предвижда актуализирането на 

предоставения диапазон да става на 

месечна база, което не е нова, а е 

разпоредба от сега действащите ПТЕЕ. 

Дружеството счита, че не става ясно за 

какво се отнасят въведените с промените 

тръжни процедури – за резерва за 

вторично регулиране или и за участието 

в регулиране нагоре и надолу. Коя цена 

се определя на тези търгове – цена за 

резерв, цена за участие в регулиране, 

цена за участие в регулиране, в която е 

калкулирана и цената за резерв или др. 

цена, различна от изброените. Съответно 

коя е пределната цена, определена за 

участие в търговете. Отбелязва, че ако 

пределната цена ще включва в себе си и 

резервиране, и пълноценно участие в 

първично регулиране, и пълноценно 

участие във вторично регулиране и други 

услуги, то нейната стойност трябва да е 

доста по висока. Това се налага от факта, 

че участвайки и резервирайки диапазон 

за периода на предоставяне на услугата, 

практически може в редки случай или 

въобще да не бъде активиран съответния 

доставчик и да не получи никакви 

компенсации за този период. Също така 

приложение в държавите-

членки, 
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налагането на пределна цена е в 

противоречи с принципите на свободния 

пазар, за развитието на който се 

провежда търг за участие в регулиране. 

Според дружеството с предложените 

изменения се преплитат различни пазари 

за услуги, свързани с балансиране на 

системата. 

Чл. 15 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 15. (6) Няма съществуващ текст. 

Чл. 15. (6) Наличието на сключен 

договор по предходната алинея се 

установява от съответния 

мрежови оператор чрез справка 

по електронен път при 

доставчика от последна 

инстанция. В случай че клиентът 

не е сключил договор с доставчик 

от последна инстанция, 

мрежовият оператор прекратява 

процедурата по регистрация на 

пазара, съответно по смяна на 

доставчик. 

Според дружеството направеното 

предложение цели да се уредят 

действията при изпълнението, съответно 

неизпълнението на задължителното 

условие за сключване на договор с 

доставчик от последна инстанция при 

регистрация на пазара по свободно 

договорени цени, съответно при смяна на 

доставчик. В тази връзка разпоредбата е 

допълнена с начина, по който се 

установява наличието на сключен 

договор с доставчик от последна 

инстанция и последствията при 

несключване на договор с доставчик от 

последна инстанция. 

Предложението се приема 

по принцип със следната 

редакция: 

(6)  Наличието на сключен 

договор по ал. 5 се 

установява от съответния 

мрежови оператор чрез 

справка по електронен път 

при доставчика от последна 

инстанция. В случай че 

клиентът не е сключил 

договор с доставчик от 

последна инстанция, 

мрежовият оператор 

прекратява процедурата по 

регистрация на пазара, 

съответно по смяна на 

доставчик. 

Чл. 29 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 29. (6) За електрическата енергия, 

консумирана от ПАВЕЦ или други 

съоръжения за съхранение на енергия, 

присъединени към 

електроенергийната система, не се 

дължи цена за пренос и достъп 

Чл. 29. (6) За електрическата 

енергия, консумирана от ПАВЕЦ 

или други съоръжения за 

съхранение на енергия, не се 

дължи цена за пренос и достъп 

през/до съответната мрежа, в 

случай че съоръжението за 

ЕСО ЕАД счита, че текстът на чл. 29, ал. 

6 не може еднозначно да се приложи от 

мрежовите оператори по начин, 

гарантиращ че само съоръженията, които 

ще допринасят за сигурността на 

системата, ще се възползват от 

предложените стимули. Моментът от 

Предложението не се 

приема. Съоръженията за 

съхранение на енергия не са 

предназначени единствено 

за предоставяне на 

допълнителни услуги на 

оператора на 
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през/до съответната мрежа. съхранение на енергия има 

сключен договор по чл. 11, т. 5, 6 

или 7 с независимия преносен 

оператор. 

време на потребление и отдаване в 

мрежата ще е извън контрола на 

мрежовия оператор, който при този 

режим на работа не е в състояние да знае 

кога и колко от енергията, която се 

консумира за съхранение, ще се отдаде 

обратно в мрежата, за да определи колко 

е енергията, „която се ползва с цел 

различна от обратното й отдаване към 

съответната мрежа“ в рамките на 

конкретен отчетен период. Извън 

контрола на операторите е дали 

енергията ще се ползва и за собствени 

цели или за захранване на други крайни 

клиенти, ако не работят по диспечерско 

разпореждане. Посочва се още, че на 

практика в предложения вариант на 

ПТЕЕ липсва каквато и да е 

регламентация на режима на регистрация 

на тези обекти като доставчици на 

балансиращи услуги, което ще им 

позволи да ползват облекчения за сметка 

на останалите търговски участници, без 

да изпълняват целта на получаване на 

облекчението, а именно подобряване 

режима на работа на мрежата. Като 

пример дружеството посочва, че е 

възможно да работят в режим за 

намаляване на небаланси на конкретен 

КБГ, без отчитане на режима на работата 

на мрежата, което допълнително да 

влоши нейната работа, ако текущото й 

състояние изисква обратна посока на 

енергията (консумация или отдаване в 

електроенергийната 

система. Тяхното 

приложение е широко и не 

следва да се ограничава 

управлението им 

единствено до оператора. 

Европейската практика 

показва, че тези 

съоръжения са от 

изключително значение за 

по-интензивно използване 

на електрическата енергия 

произведена от 

възобновяеми източници и 

постигането на енергийния 

преход в ЕС, като в тази 

връзка ограничаването на 

приложението им само до 

предоставяне на услуги на 

оператора на балансиращия 

пазар ще забави 

имплементирането им на 

българския пазар, в 

противоречие с 

европейските цели и 

политики.  
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мрежата) спрямо текущия график на 

работа на съоръжението. Освен това, за 

разлика от ПАВЕЦ, които работят при 

сключени договори за предоставяне на 

мрежови услуги и по диспечерско 

разпореждане, а такова задължение за 

новите „съоръжения“ няма. Освен това 

ПАВЕЦ като производител в режим на 

производство заплаща цена за достъп, 

докато при тези „съоръжения за 

съхранение“ няма регламентация как ще 

се третира „отдадената“ обратно в 

мрежата енергия, което е допълнителна 

привилегия за тях. 

Според ЕСО ЕАД при запазване на 

предложения вариант на текста 

съществува от една страна 

неопределеност (дори невъзможност) за 

коректното му прилагане от мрежовите 

оператори, а от друга „съоръженията за 

съхранение на енергия“ се поставят в 

привилегировано положение спрямо 

всички останали търговски участници, 

без наличие на съответно задължение от 

тяхна страна за предоставяне на услуги 

на мрежовите оператори, които да 

оправдаят посочените от КЕВР цели, 

налагащи появата на предвидената мярка 

за стимулиране появата на такива обекти, 

а именно ,допринасяне за сигурността на 

системата“. 

Дружеството счита, че съоръженията за 

съхранение трябва да работят като 

доставчици на балансиращи услуги като 
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всички останали субекти по ПТЕЕ след 

наличие на договори по чл. 11, т. 5, 6 или 

7 и преминала регистрация по реда на 

ПТЕЕ и включване в чл. 116 от ПТЕЕ 

като вид доставчик на балансираща 

енергия. 

Чл. 29 

„БАД 

Гранитоид“ АД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 29. (4) Производители, 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа, 

дължат утвърдени от КЕВР цени 

върху цялото произведено количество 

енергия за достъп до 

електропреносната мрежа, за пренос 

през електропреносната мрежа, за 

достъп и пренос през 

електроразпределителната мрежа, 

други мрежови услуги за съответния 

ценови период, които заплащат на 

оператора на 

електроразпределителната мрежа. 

Събраните суми за услугите достъп 

до електропреносната мрежа и пренос 

през електропреносната мрежа се 

заплащат от оператора на 

електроразпределителната мрежа на 

независимия преносен оператор 

съгласно договорите по чл. 12 и 13. 

Няма предложен текст. Дружеството посочва, че тези цени се 

дължат само и единствено от крайните 

клиенти (такива са и производителите 

когато черпят енергия от мрежата за 

собствени нужди) и това е правно и 

икономически оправдано, тъй като те са 

краен получател на стоката електрическа 

енергия. В тази връзка предлага чл. 29 от 

ПТЕЕ да бъде редактиран, като същият 

да отрази адекватно съществуващото 

правно положение, като е допустимо 

само уреждането на начина на 

заплащане на съществуващата цена за 

достъп до преносната мрежа от 

производителите, присъединени към 

разпределителната мрежа. 

Предложението не се 

приема. Разпоредбата е в 

съответствие със чл. 104, 

ал. 2 от Закона за 

енергетиката,  съгласно  

която  цените за достъп 

и/или пренос се дължат от 

производителите на 

електрическа енергия, 

операторите на 

електроразпределителни 

мрежи за количеството 

електрическа енергия за 

покриване на 

технологичните разходи по 

преноса и от крайните 

клиенти, присъединени към 

електроенергийната 

система, освен в случаите 

по чл. 119, ал. 1, т. 2 и ал. 2. 

Чл. 29 

Българска 

фотоволтаична 

асоциация 

(БФА) 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 29. (2) Клиенти и производители, 

присъединени към електропреносната 

мрежа, дължат утвърдени от КЕВР 

цени за достъп до електропреносната 

Чл. 29. (2) Клиенти, включително 

производители в режим на 

потребление, присъединени към 

електропреносната мрежа, дължат 

утвърдени от КЕВР цени за 

БФА счита, че въвеждането с ал. 4 на 

задължение за производителите, 

присъединени към разпределителната 

мрежа, да заплащат, утвърдени от КЕВР 

цена достъп и пренос през преносната 

Предложението по ал. 2 и 

ал. 3 в частта относно 

отпадане на израза „други 

мрежови услуги“ не се 

приема. 
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мрежа, за пренос по 

електропреносната мрежа, други 

мрежови услуги по 

електропреносната мрежа за 

съответния ценови период, които 

заплащат на независимия преносен 

оператор. 

(3) Клиенти, в т.ч. и производители в 

режим на потребление, 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 цената за достъп до 

електропреносната мрежа и цената за 

пренос по електропреносната мрежа 

се заплащат от оператора на 

електроразпределителната мрежа на 

независимия преносен оператор 

съгласно договорите по чл. 12 и 13. 

(4) Производители, присъединени 

към електроразпределителната 

мрежа, дължат утвърдени от КЕВР 

цени върху цялото произведено 

количество енергия за достъп до 

електропреносната мрежа, за пренос 

достъп до електропреносната 

мрежа и за пренос по 

електропреносната мрежа за 

съответния ценови период, които 

заплащат на независимия 

преносен оператор. 

(3) Клиенти, в т.ч. и 

производители в режим на 

потребление, присъединени към 

електроразпределителната мрежа, 

дължат утвърдени от КЕВР цени 

за достъп до електропреносната 

мрежа, за пренос по 

електропреносната мрежа и за 

достъп и пренос по 

електроразпределителната мрежа 

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 

цената за достъп до 

електропреносната мрежа и 

цената за пренос по 

електропреносната мрежа се 

заплащат от оператора на 

електроразпределителната мрежа 

на независимия преносен 

оператор съгласно договорите по 

чл. 12 и 13. 

Ал. 4 да отпадне. 

мрежа, цена достъп и пренос през 

разпределителната мрежа и други 

мрежови услуги върху цялото 

произведено количество енергия е в 

противоречие със Закона за енергетиката, 

Наредба № 1 за регулиране на цените на 

електрическата енергия и Закона за 

нормативните актове. Намира за 

недопустимо производител да бъде 

задължен да заплаща цена за пренос 

върху произвежданата от същия енергия, 

като се има предвид, че такава услуга не 

му се предоставя (производителите 

прехвърлят собствеността върху 

произвежданата енергия на границата на 

собственост на енергийния обект с 

преносната мрежа и съответно същата се 

измерва със средство за търговско 

измерване). Освен това предлаганата 

норма е порочна, защото се визират и 

плащания за „други мрежови услуги“, 

като не става ясно какво се има предвид 

под „други мрежови услуги“ (по 

дефиниция в ДР на ПТЕЕ (§ 1, т. 7) 

мрежови услуги са „достъп до 

електропреносната мрежа, пренос на 

електрическа енергия през 

електропреносната мрежа, достъп до 

електроразпределителните мрежи и 

пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителните мрежи“). 

Посочва се също, че съгласно чл. 36, ал. 3 

от ЗЕ ценовото регулиране е в 

правомощията на КЕВР, като се 

Предложението за 

отпадане на цялата ал. 4 

не се приема, във връзка с 

гореизложените 

аргументи. 
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през електропреносната мрежа, за 

достъп и пренос през 

електроразпределителната мрежа, 

други мрежови услуги за съответния 

ценови период, които заплащат на 

оператора на 

електроразпределителната мрежа. 

Събраните суми за услугите достъп 

до електропреносната мрежа и пренос 

през електропреносната мрежа се 

заплащат от оператора на 

електроразпределителната мрежа на 

независимия преносен оператор 

съгласно договорите по чл. 12 и 13. 

осъществява съгласно и в съответствие с 

наредба, приета от регулатора, т.е. 

единствено в наредбата за регулиране на 

цените на електрическата енергия може, 

в съответствие със закона, да се 

определят цени, дължими от участниците 

в процеса на производство, пренос, 

разпределение и потребление на 

електрическа енергия. Подчертава се 

още, че позоваване на чл. 104 от ЗЕ е 

неотносимо, тъй като този текст касае 

въвеждане на ред за заплащане за вече 

установени и съществуващи цени, т.е. 

при наличие на правна регламентация на 

даден тип цена в наредбата за регулиране 

на цените на електрическата енергия и 

съответно утвърдена/определена от 

регулатора на основание ЗЕ и наредбата. 

Чл. 29 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 29. (4) Производители, 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа, 

дължат утвърдени от КЕВР цени 

върху цялото произведено количество 

енергия за достъп до 

електропреносната мрежа, за пренос 

през електропреносната мрежа, за 

достъп и пренос през 

електроразпределителната мрежа, 

други мрежови услуги за съответния 

ценови период, които заплащат на 

оператора на 

електроразпределителната мрежа. 

Да отпадне. Дружеството счита, че въвеждането на 

задължение за производителите да 

заплащат цена за пренос през преносната 

мрежа, съответно цена за достъп и 

пренос през разпределителната мрежа, 

върху „цялото произведено количество 

енергия“ е правно недопустимо и в 

противоречие със ЗЕ и Наредба № 1 за 

регулиране на цените на електрическа 

енергия. Според него цената за пренос 

през мрежите е обвързана с предоставяне 

на услуга по пренос на енергия, а такава 

услуга мрежовите оператори не 

предоставят на производителите – 

произведената от тях енергия се доставя 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 
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Събраните суми за услугите достъп 

до електропреносната мрежа и пренос 

през електропреносната мрежа се 

заплащат от оператора на 

електроразпределителната мрежа на 

независимия преносен оператор 

съгласно договорите по чл. 12 и 13. 

в точката на свързване на съответна 

централа с мрежата и съответно се 

измерва със средства за търговско 

измерване. 

Чл. 29 

Българска 

ветроенергийна 

асоциация 

(БВА), 

 

Асоциация 

„Хидроенергия“ 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 29. (4) Производители, 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа, 

дължат утвърдени от КЕВР цени 

върху цялото произведено количество 

енергия за достъп до 

електропреносната мрежа, за пренос 

през електропреносната мрежа, за 

достъп и пренос през 

електроразпределителната мрежа, 

други мрежови услуги за съответния 

ценови период, които заплащат на 

оператора на 

електроразпределителната мрежа. 

Събраните суми за услугите достъп 

до електропреносната мрежа и пренос 

през електропреносната мрежа се 

заплащат от оператора на 

електроразпределителната мрежа на 

независимия преносен оператор 

съгласно договорите по чл. 12 и 13. 

Да отпадне. Асоциациите считат, че предлаганата 

промяна би довела до двойно заплащане 

на цените за пренос и достъп върху едни 

и същи количества енергия и до 

неправомерно обогатяване на 

операторите на електропреносната и 

електроразпределителната мрежа. 

По отношение на цената за пренос се 

обръща внимание, че мрежовите 

оператори не предоставят тази услуга по 

пренос на производителите, а на 

крайните клиенти, тъй като последните 

са получатели на стоката енергия и 

ползватели на услугата за нейния пренос. 

Производителите прехвърлят 

собствеността върху електроенергия след 

като тя премине границата на 

собственост, т.е. електромер. 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 

Неоснователно е 

твърдението, че  

предлаганата промяна би 

довела до двойно 

заплащане на цените за 

пренос и достъп върху едни 

и същи количества енергия 

и до неправомерно 

обогатяване на операторите 

на електропреносната и 

електроразпределителната 

мрежа, тъй като ако такива 

се утвърдят от КЕВР 

логично е разходите да се 

поделят между всички 

субекти, които следва да 

заплащат дадената услуга.  

Чл. 32 

АСЕП 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 32. (1) Операторът на борсовия 

пазар извършва администрирането на 

всички сделки на борсовия пазар на 

Няма предложен текст. АСЕП намира за необходимо чл. 32 да 

бъде допълнен с детайлно разписана 

процедура и срокове за одобряване на 

Правилата за работа на организиран 

Предложенията не се 

приемат. 
Уреждането в ПТЕЕ на 

детайлна процедура и 
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електрическа енергия в съответствие 

с тези правила и правилата за работа 

на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия, които се 

одобряват от комисията. 

(2) Операторът на борсовия пазар 

публикува на интернет страницата си 

правилата за работа на организиран 

борсов пазар на електрическа 

енергия, след одобрението им от 

комисията. 

борсов пазар от КЕВР. 

Настоява КЕВР да отрази и препоръката 

от секторния анализ на Комисия за 

защита на конкуренцията, приет с 

Решение № 152/13.02.2020 г., съгласно 

която е необходимо да се предвидят 

нормативни правила за определяне на 

борсовите такси, по отношение на 

видовете такси, принципите при 

определянето на размера им и общите 

принципи, задължаващи борсовия 

оператор да формира същите по 

прозрачен и обективен начин. АСЕП 

напомня, че сдружението многократно е 

настоявало, докато БНЕБ ЕАД 

предоставя единствената в страната 

платформа за борсова търговия, е 

необходимо да бъде упражняван 

ефективен регулаторен контрол не само 

върху борсовите правила за работа, но и 

върху и тарифи за таксите. 

срокове за одобряване на 

правилата за работа на 

организиран борсов пазар 

на електрическа енергия е 

недопустимо, тъй като ЗЕ 

не съдържа изрична 

законова делегация за 

регламентирането на такава 

процедура в ПТЕЕ.  

КЕВР няма законови 

правомощия да одобрява 

нито тарифите на БНЕБ 

ЕАД, нито 

методика/нормативни 

правила и т.н. за 

определяне на цените на 

услугите, предоставяни от 

борсовия оператор, тъй 

като такива не са 

регламентирани не само в 

Раздел II „Правомощия на 

комисията“, но най-вече в 

Раздел IV „Ценово 

регулиране“ от Глава трета 

„Регулиране на дейностите 

в енергетиката“ на ЗЕ.  

Чл. 33 

БНЕБ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 33. (2) Сделките, реализирани от 

търговските участници на борсовия 

пазар на електрическа енергия за 

пазарните сегменти, по които 

борсовият оператор е страна съгласно 

правилата по чл. 32, ал. 2, се 

Чл. 33. (2) Сделките, сключени на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия за пазарните сегменти, по 

които борсовият оператор е 

страна съгласно правилата по чл. 

32, ал. 2, се известяват на 

независимия преносен оператор 

БНЕБ ЕАД счита предложението за 

необходимо с цел повече яснота относно 

ангажиментите на борсовия оператор и 

търговските участници, регистрирани на 

организиран борсов пазар във връзка с 

ангажиментите им по известяването на 

графици за доставка към независимия 

Предложението се приема. 
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известяват от търговските участници 

като номинации за обмен между 

съответните търговски участници и 

групата на оператора на борсовия 

пазар, като сделките са задължителни 

за съответните търговски участници. 

Графиците в този случай 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. 

(3) Сделките, реализирани от 

търговските участници на борсовия 

пазар на електрическа енергия за 

пазарните сегменти, по които 

борсовият оператор не е страна 

съгласно правилата по чл. 32, ал. 2, се 

известяват от търговските участници 

като номинации за обмен между 

съответните търговски участници. 

от оператора на борсовия пазар в 

деня Д-1 и/или в деня Д в срокове 

съгласно инструкция на 

независимия преносен оператор, 

като известените сделки са 

задължителни за съответните 

търговски участници. 

(3) Сделките, реализирани от 

търговските участници на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия за пазарните сегменти, по 

които борсовият оператор не е 

страна съгласно правилата по чл. 

32, ал. 2, се известяват от 

търговските участници като 

номинации за обмен между 

съответните търговски 

участници, сключили сделки 

помежду си. 

преносен оператор. 

Чл. 34 

БНЕБ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 34. (3) На борсовия пазар могат да 

участват търговски участници, 

регистрирани съгласно тези правила. 

Чл. 34. (3) На борсовия пазар 

могат да участват търговски 

участници, регистрирани 

съгласно тези правила и 

правилата по чл. 32, ал. 2. 

Предложеният текст уточнява, че 

условията за регистрация на организиран 

борсов пазар са посочени в правилата за 

работа на организиран борсов пазар (чл. 

32, ал. 2). 

Предложението се приема. 

Чл. 35 

БНЕБ ЕАД 

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. 

Чл. 35. (1) Сделките на борсовия 

пазар се сключват за всеки часови 

интервал на доставка в 

съответствие с правилата за 

работа на всеки отделен пазарен 

сегмент, част от борсовия пазар. 

Според дружеството номинираните 

пазарни оператори, включително и БНЕБ 

ЕАД, на този етап потвърждават, че 

технически е невъзможно да предложат 

на търговските участници възможността 

да търгуват 15-минутни продукти на 

пазарен сегмент „ден напред“ чрез 

Предложението не се 

приема.  
Съгласно § 79, ал. 1 от 

Преходни и заключителни 

разпоредби към Правилата 

за изменение и допълнение 

на Правилата за търговия с 
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механизма EUPHEMIA. електрическа енергия (ДВ, 

бр. 100 от 2017 г., в сила от 

15.12.2017 г., изм., бр. 72 от 

2018 г., в сила от 31.08.2018 

г.) интервалът на доставка 

се определя в инструкция 

на независимия преносен 

оператор. По силата на ал. 2 

на същата разпоредба, до 

публикуване на 

инструкцията по ал. 1 

интервалът на доставка е 

равен на 1 час. 

Чл. 56в 

ЕСО ЕАД 

Чл. 56в. (6) Стандартни балансиращи 

групи могат да се обединят с общ 

финансов сетълмент. 

Чл. 56в. (6) Стандартни 

балансиращи групи със 

средночасово измерено 

количество електрическа енергия 

от обектите на производители и 

крайни клиенти за предходен 

календарен месец в размер до 100 

MWh могат да се обединят с общ 

финансов сетълмент. 

Според ЕСО ЕАД предложението за 

обединяването на стандартните 

балансиращи групи със средночасово 

измерено количество електрическа 

енергия в размер до 100 MWh ще 

предостави възможност на по-малки 

стандартни балансиращи групи да се 

обединяват посредством общ финансов 

сетълмент, както и по този начин ще се 

избегнат мега-обединения, водещи до 

картелни структури и липсата на 

ефективен балансиращ пазар. В тази 

връзка ЕСО ЕАД е предоставило разчети 

и таблици. 

Предложението не се 

приема. Обединението на 

балансиращи групи е 

доброволен акт, като 

участващите координатори 

сами преценяват дали и 

доколко ще имат 

икономическа изгода от 

него.  

Чл. 77 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

Чл. 77. (13) Координаторите на 

балансиращи групи и търговските 

участници по чл. 62, ал. 3 изпращат 

сумарна нетна почасова прогноза за 

производството и сумарна почасова 

прогноза за потреблението в 

Чл. 77. (13) Координаторите на 

балансиращи групи и търговските 

участници по чл. 62, ал. 3 

изпращат сумарна нетна прогноза 

за производство и сумарна 

прогноза за потребление за всеки 

Според дружеството е необходимо да 

бъде отразена промяната на периода на 

сетълмент. 

Предложението се приема. 
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балансиращата група по утвърден 

образец (TPS file) и посочен достъп 

до системата в срокове съгласно 

инструкция, публикувана от 

независимия преносен оператор на 

интернет страницата. 

период на сетълмент в 

балансиращата група по утвърден 

образец (TPS file) и посочен 

достъп до системата в срокове 

съгласно инструкция, 

публикувана от независимия 

преносен оператор на интернет 

страницата си. 

Чл. 83 

Асоциация 

„Хидроенергия“ 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 83. (3) В случаите по ал. 1 

търговските участници подлежат на 

балансиране. 

Да отпадне. Според асоциацията с новата ал. 3 се 

създава възможност в случаите, в които 

възникне аварийна ситуация и/или 

непреодолима сила, които имат локален 

характер, координаторите на 

балансиращи групи да предприемат 

мерки за съгласуване на графици, които 

да отчитат променените обстоятелства, 

след което да подлежат на балансиране. 

В тази връзка сдружението обръща 

внимание, че така разписаните текстове 

са неясни поради липса на дефиниция на 

понятията „аварийна ситуация“, 

„непреодолима сила“ и „локален 

характер“ и създават условия за 

неравнопоставено третиране на 

участниците при уреждане на разходите 

за небаланси в рамките на 

балансиращата група. 

Предложението не се 

приема 

Чл. 94 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 94. (6) Независимият преносен 

оператор предоставя на съответния 

краен снабдител в сроковете по чл. 

89, ал. 2 сумираните по региони 

стойности за измерените товарови 

Чл. 94. (6) Независимият 

преносен оператор предоставя на 

съответния краен снабдител в 

сроковете по чл. 89, ал. 2 

сумираните по региони за всеки 

период на сетълмент стойности за 

Според дружеството е необходимо да 

бъде отразена промяната на периода на 

сетълмент. 

Предложението се приема. 
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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. 

измерените товарови профили на 

електрическата енергия, 

формирани от всеки търговски 

електромер, които участват във 

формирането на общото 

количество електрическа енергия, 

което съответният краен 

снабдител купува от обществения 

доставчик. 

Чл. 99 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 99. (3) Смяната на доставчик на 

електрическа енергия и/или 

координатор на балансираща група, с 

изключение на случаите по чл. 99, ал. 

1, т. 3, се инициира от крайния 

клиент, съответно от производителя, 

чрез избрания от него 

доставчик/координатор на 

балансираща група, като 

доставчикът/координаторът на 

балансираща група следва да е 

сключил с крайния 

клиент/производителя договор по чл. 

11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9 и/или по 

чл. 11, т. 10. Избраният координатор 

следва да е включен в регистъра на 

координаторите на балансиращи 

групи по чл. 65. 

Чл. 99. (3) Смяната на доставчик 

на електрическа енергия и/или 

координатор на балансираща 

група, с изключение на случаите 

по чл. 99, ал. 1, т. 3, се инициира 

от крайния клиент, съответно от 

производителя, чрез избрания от 

него доставчик/координатор на 

балансираща група, като 

доставчикът/координаторът на 

балансираща група следва да 

декларира, че е сключил с 

крайния клиент/производителя 

договор по чл. 11, т. 4 и/или по 

чл. 11, т. 9 и/или по чл. 11, т. 10. 

Декларациите за сключени 

договори по чл. 11, т. 4 и/или по 

чл. 11, т. 9 и/или по чл. 11, т. 10. 

ще се изискват до публикуване на 

съобщение на независимия 

преносен оператор за прилагането 

на инструкцията по чл. 88, ал. 3. 

Избраният координатор следва да 

е включен в регистъра на 

координаторите на балансиращи 

Според дружеството с направеното 

допълнение се изяснява на практика 

начинът, по който ще се удостоверява 

изпълнението на изискването, разписано 

в чл. 99, ал. 3, за наличие на сключен 

договор между клиента и новия 

доставчик/координатор. В противен 

случай се създава неяснота при реалното 

прилагане на разпоредбата. Дружеството 

счита също така, че допълнението не 

води до утежняване на процеса и до 

увеличаване на административната 

тежест, тъй като наличието на сключен 

договор може да се отбележи в бланката 

на самото заявление за смяна на 

доставчик/координатор и ще отпадне 

необходимостта от предоставяне на 

удостоверения от съответния 

доставчик/координатор за сключени 

такива договори. 

Предложението се приема,  

като систематичното място 

на изречение второ е в 

преходните и заключителни 

разпоредби на акта. 
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групи по чл. 65. 

Чл. 99 

„ЧЕЗ 

България“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 99. (4) Заявлението за смяна на 

доставчика на електрическа енергия 

и/или координатора на балансираща 

група, с изключение на случаите на 

смяна на доставчик по чл. 99, ал. 1. т. 

3, се подава от новия доставчик на 

електрическа енергия/координатор на 

балансираща група до съответния 

мрежови оператор по електронен път. 

Чл. 99. (4) Заявлението за смяна 

на доставчика на електрическа 

енергия и/или координатора на 

балансираща група, с изключение 

на случаите на смяна на 

доставчик по чл. 99, ал. 1. т. 3, се 

подава от новия доставчик на 

електрическа 

енергия/координатор на 

балансираща група до съответния 

мрежови оператор по електронен 

път, гарантиращ спазването на 

нормативните изисквания за 

защита на личните данни, 

изискванията за мрежова и 

информационна сигурност, както 

и за идентификацията на 

доставчика/координатора, 

подаващ заявлението. 

Предложеното допълнение е във връзка 

с действащото законодателство в 

областта на защитата на личните данни, 

както и в областта на киберсигурността. 

Дружеството счита, че уточнението 

относно гарантиране на сигурността на 

данните на клиентите, както от 

мрежовите оператори, така и от 

доставчиците на ел.енергия/ 

координаторите, следва да е заложено 

като изискване на ниво ПТЕЕ. 

Дружеството отбелязва, че с оглед на 

съществените изменения в процедурата 

по смяна на доставчик, въвеждани с 

настоящия проект на ПИД на ПТЕЕ, 

КЕВР следва да измени съответно и 

специалната инструкция по чл. 103а от 

ПТЕЕ. 

Предложението не се 

приема. Не променя 

разпоредбата по същество, 

тези нормативни 

изисквания са валидни и 

без да е необходимо това да 

се посочва изрично в ПТЕЕ. 

Чл. 99 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 99. (3) Смяната на доставчик на 

електрическа енергия и/или 

координатор на балансираща група, с 

изключение на случаите по чл. 99, ал. 

1, т. 3, се инициира от крайния 

клиент, съответно от производителя, 

чрез избрания от него 

доставчик/координатор на 

балансираща група, като 

доставчикът/координаторът на 

балансираща група следва да е 

сключил с крайния 

Няма предложен текст. Дружеството обръща внимание, че при 

липсата на каквото и да било 

потвърждение от страна на участник, 

който сменя координатора си на 

балансираща група, удостоверено пред 

НПО или оператора на 

разпределителната мрежа, се създават 

условия за грешки и/или злоупотреби от 

страна на координатори на балансиращи 

групи. Посочва също така, че срещу 

подобно действие участникът в 

съответната балансираща група няма 

защита. С оглед недопускане на 

Предложението не се 

приема. Изискването 

заявленията за смяна на 

доставчик/координатор да 

се подават само от новия 

доставчик/координатор 

следва да оптимизира, 

ускори и улесни 

процедурата. То не създава 

по-големи от обичайното 

предпоставки за допускане 

на грешки/злоупотреби, тъй 

като ако към момента на 



 

 

 

стр. 17 от 73 

клиент/производителя договор по чл. 

11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9 и/или по 

чл. 11, т. 10. Избраният координатор 

следва да е включен в регистъра на 

координаторите на балансиращи 

групи по чл. 65. 

евентуални грешки и/или злоупотреби от 

страна на координатори на балансиращи 

групи дружеството счита, че изискването 

за представяне на пълномощно (общо 

или изрично с нотариална заверка на 

подписа) от страна на производители 

и/или клиенти към новия координатор на 

група следва да се запази. От друга 

страна е направено предложение да се 

запази възможността производителите, 

присъединени към преносната мрежа, да 

могат сами да осъществяват процедурата 

по смяна на координатора – подобна 

възможност по никакъв начин няма да 

утежни процедурата по смяна на 

координатор. 

подаване на заявление няма 

сключен договор по чл. 11, 

т. 4 и/или 9 и/или 10 (което 

обстоятелство лесно може 

да се установи при 

възникване на спор), на 

съответния нов 

доставчик/координатор 

може да му бъде 

ангажирана 

административно-

наказателна отговорност за 

нарушение на ПТЕЕ като 

подзаконов нормативен акт 

по прилагане на ЗЕ, както и  
общата гражданскоправна 

отговорност за вреди в 

определени случаи. 

Чл. 99 

АСЕП 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 99. (3) Смяната на доставчик на 

електрическа енергия и/или 

координатор на балансираща група, с 

изключение на случаите по чл. 99, ал. 

1, т. 3, се инициира от крайния 

клиент, съответно от производителя, 

чрез избрания от него 

доставчик/координатор на 

балансираща група, като 

доставчикът/координаторът на 

балансираща група следва да е 

сключил с крайния 

клиент/производителя договор по чл. 

11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9 и/или по 

Няма предложен текст. АСЕП настоява за запазване изискването 

за предоставяне на пълномощно, но без 

нотариална заверка. Счита, че от една 

страна това няма да се явява 

административна и финансова тежест за 

клиентите, а от друга ще се явява 

документ, гарантиращ отношенията 

между клиент и доставчик/координатор. 

АСЕП възразява също и срещу 

отпадането на възможността клиентът 

сам или чрез нотариално упълномощено 

от него лице да заявява смяна, тъй като 

това може да доведе до неумишлено 

(поради прекалена натовареност) или 

умишлено забавяне от новия 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложените по-горе 

аргументи. 
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чл. 11, т. 10. Избраният координатор 

следва да е включен в регистъра на 

координаторите на балансиращи 

групи по чл. 65.  

(4) Заявлението за смяна на 

доставчика на електрическа енергия 

и/или координатора на балансираща 

група, с изключение на случаите на 

смяна на доставчик по чл. 99, ал. 1. т. 

3, се подава от новия доставчик на 

електрическа енергия/координатор на 

балансираща група до съответния 

мрежови оператор по електронен път. 

доставчик/координатор на подаване на 

заявлението за смяна. 

Чл. 99 

Българска 

фотоволтаична 

асоциация 

(БФА) 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 99. (3) Смяната на доставчик на 

електрическа енергия и/или 

координатор на балансираща група, с 

изключение на случаите по чл. 99, ал. 

1, т. 3, се инициира от крайния 

клиент, съответно от производителя, 

чрез избрания от него 

доставчик/координатор на 

балансираща група, като 

доставчикът/координаторът на 

балансираща група следва да е 

сключил с крайния 

клиент/производителя договор по чл. 

11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9 и/или по 

чл. 11, т. 10. Избраният координатор 

следва да е включен в регистъра на 

координаторите на балансиращи 

групи по чл. 65. 

(4) Заявлението за смяна на 

Няма предложен текст. С оглед недопускане на евентуални 

грешки и/или злоупотреби от страна на 

координатори на балансиращи групи 

БФА счита, че изискването за 

представяне на пълномощно с 

нотариална заверка на подписа от страна 

на производители и/или клиенти към 

новия координатор на група следва да се 

запази. Посочва също, че съгласно чл. 

99, ал. 4 заявлението за смяна 

доставчика на електрическа енергия 

и/или координатора на балансираща 

група се подава единствено и само от 

новия доставчик на електрическа 

енергия/координатор на балансираща 

група до съответния мрежови оператор 

по електронен път, което в комбинация с 

отпадналото изцяло изискване за 

нотариално заверено пълномощно 

създава потенциален риск за търговския 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложените по-горе 

аргументи. 
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доставчика на електрическа енергия 

и/или координатора на балансираща 

група, с изключение на случаите на 

смяна на доставчик по чл. 99, ал. 1. т. 

3, се подава от новия доставчик на 

електрическа енергия/координатор на 

балансираща група до съответния 

мрежови оператор по електронен път. 

 

оборот. 

Чл. 102 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 102. (2) Възражението по ал. 1 

може да се основава само 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. 

Чл. 102. (2) Възражението по ал. 1 

може да се основава само 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. неосигурено обезпечение, 

гарантиращо плащанията по 

фактури, ако такова е предвидено 

в договора. 

Според дружеството с предложената 

редакция се обхващат и останалите 

използвани форми на гаранционно 

обезпечение, като например банкова 

гаранция и др. Също така е възможно 

гаранционното обезпечение, уговорено 

между страните, да не е ограничено само 

до гарантиране на плащането на 

окончателната фактура по договора. 

Предложението се приема.  

Чл. 102 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

Чл. 102. (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 

Да отпадне. Според дружеството предвидените в чл. 

102, ал. 2 основания, на които може да се 

позовава възражението при смяна на 

доставчик, препятстват реализирането на 

това право на клиента. Посочва, че 

възраженията не трябва да произтичат от 

действащи договори по чл. 11, т. 4, т. 9, 

Предложението не се 

приема. Предвиденото 

възражение по ал. 1 и 

основанията за него по ал. 2 

обезпечават изпълнението 

на сключените договори и 

имат дисциплиниращ 
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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. 

т. 10 и съответно задължения за 

неустойки, ако такива са предвидени в 

тези договори. Счита, че тези отношения 

са вид търговски договори, като 

условията за прекратяването им са 

уговорени между страните в тях. Счита 

също, че при възникване на спор той 

може да бъде отнесен към компетентния 

съд, но не и да служи като основа за 

възражение и да възпрепятства клиента в 

желанието му да смени доставчика си. 

ефект, като същевременно 

допринасят за финансовата 

стабилност на 

доставчиците. Без тези 

инструменти, тоест при 

допускане смяната на 

доставчик/координатор да 

се извършва при 

неизпълнение на договорни 

задължения, ще възникне 

риск за навременността на 

разплащанията между 

различните търговски 

участници и оттам ще се 

възпрепятства сериозно 

работата на пазара по 

свободно договорени цени. 

Чл. 102а 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 102а. (5)  В случай че новият 

собственик или ползвател на обект 

сключва договор с нов доставчик, 

включително и в хипотезата на ал. 3, 

операторът на 

преносната/разпределителната мрежа 

регистрира смяната на доставчика 

при липса на мотивирано възражение 

от доставчика на обекта по ал. 1. 

Да отпадне. Според дружеството с разпоредбата на 

чл.102а, ал. 5 от ПТЕЕ на практика се 

вменява задължение на мрежовия 

оператор да „администрира“ 

изпълнението на договорни отношения 

по договор, сключен между трети 

страни, а именно доставчика и неговия 

клиент. Освен това с тази разпоредба се 

ограничават законните права на новия 

собственик или ползвател на обекта, тъй 

като липсата на задължения за обекта на 

името на неговия предишен 

собственик/ползвател се явява 

определящ фактор за това новият 

собственик/ползвател на обекта да 

упражнява правата си на потребител на 

Предложението не се 

приема,  във връзка със 

зачестилата практика на 

клиенти на свободен пазар 

да не заплащат задължения 

за консумирана 

електрическа енергия, като 

чрез фиктивни договори за 

наем и/или преотдаване 

сменят ползвателя на 

обекта, в който се 

потребява електрическата 

енергия. Подобна практика 

води до висока 

несъбираемост на вземания 

и натрупване на 
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електрическа енергия и да закупува 

електрическа енергия от избрания от 

него доставчик. От друга страна за 

мрежовото дружество няма правно 

основание да откаже встъпване в 

договорни отношения с новия 

собственик/ползвател, поради наличието 

на задължения на предишния 

собственик/ползвател на обекта към 

доставчика му. Това е валидно както за 

регулирания пазар на електрическа 

енергия, така и за пазара по свободно 

договорени цени.Във връзка с предходни 

мотиви на КЕВР дружеството посочва, 

че разпоредбата на чл. 410 от ГПК, към 

който реферира чл. 107 от ЗЕ, не 

изключва правото на търговците на 

електрическа енергия да поискат 

издаване на заповед за изпълнение и те 

могат да се възползват от това си право 

за защита на своите интереси. 

дефрагментиран дълг по 

веригата производители – 

мрежови оператори –  

търговци – ФСЕС, което 

застрашава дейността на 

доставчиците, тъй като ги 

изправя пред невъзможност 

да покриват задълженията 

си и пред риск от 

отстраняване от пазара на 

електрическа енергия и 

несъстоятелност. В същото 

време при смяна на 

собственик или ползвател 

на обект на клиент 

мрежовите оператори 

изискват да им бъдат 

заплатени задълженията за 

мрежови услуги. 

Допълнителен аргумент 

представлява и 

обстоятелството, че 

търговците на електрическа 

енергия не попадат в 

обхвата на чл. 107 от ЗЕ, 

който осигурява 

допълнителна защита 

срещу некоректни 

длъжници на обществения 

доставчик, крайните 

снабдители, доставчиците 

от последна инстанция, 

оператора на 

електропреносната мрежа и 
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операторите на 

електроразпределителни 

мрежи. 

Чл. 104 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

Чл. 104. (3) Независимият преносен 

оператор, съответно операторът на 

електроразпределителната мрежа, 

регистрира служебно смяната с 

доставчика от последна инстанция 

съгласно издадената му лицензия. 

Чл. 104. (3) Независимият 

преносен оператор, съответно 

операторът на 

електроразпределителната мрежа, 

регистрира служебно смяната с 

доставчика от последна 

инстанция съгласно издадената 

му лицензия. В случай, че 

клиентът няма сключен договор с 

доставчик от последна инстанция 

и не сключи такъв в указания му 

срок, доставката на електрическа 

енергия на клиента се 

преустановява до сключването на 

договор и заплащането на всички 

дължими суми за извършената 

доставка, включително за 

временно преустановяване и 

възстановяване на снабдяването. 

Дружеството отбелязва, че към днешна 

дата има клиенти, които са регистрирани 

на пазара по свободно договорени цени 

без да имат сключен договор с доставчик 

от последна инстанция (ДПИ). При 

отпадане на доставката от настоящия им 

доставчик и активирането на доставка от 

доставчик от последна инстанция липсва 

нормативно разписано решение на 

ситуацията на отказ от клиента да 

сключи договор (в него са уредени 

срокове за плащане, размер на 

гаранционно обезпечение и др.) с ДПИ 

и/или за плащане на дължимите суми за 

доставената електрическа енергия. Освен 

това счита, че обект, за който няма 

сключен договор за доставка на 

електрическа енергия, не следва да има 

достъп до съответната електрическа 

мрежа (по аналогия с чл. 23, ал. 3 от 

Наредба № 6 от 24.02.2014 г.). 

Предложението се приема.  

Чл. 104 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104. (8) Заявлението се подава до 

доставчика от последна инстанция, 

който регистрира смяната на 

собственика или ползвателя, като 

обектът остава при доставчик от 

последна инстанция. 

Чл. 104. (8) Заявлението се подава 

до оператора на 

електроразпределителната мрежа, 

който регистрира смяната на 

собственика или ползвателя, като 

обектът остава при доставчик от 

последна инстанция. 

Според дружеството е допусната 

техническа грешка. 
Предложението се приема 

по принцип. В тази връзка 

текстът придобива следната 

редакция: 

Чл. 104. (8) Заявлението се 

подава чрез доставчика от 

последна инстанция до 

независимия преносен 

оператор, съответно 
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оператора на 

електроразпределителната 

мрежа, който регистрира 

смяната на собственика или 

ползвателя, като обектът 

остава при доставчика от 

последна инстанция. 

Чл. 104 

„ЧЕЗ 

България“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104. (8) Заявлението се подава до 

доставчика от последна инстанция, 

който регистрира смяната на 

собственика или ползвателя, като 

обектът остава при доставчик от 

последна инстанция. 

Чл. 104. (8) Заявлението се подава 

до доставчика от последна 

инстанция, който регистрира 

смяната на собственика или 

ползвателя от 1-во число на 

следващия месец, като обектът 

остава при доставчик от последна 

инстанция. 

Според дружеството е необходимо в 

текста да бъде включено пояснението за 

1-во число на следващия месец за да 

могат да се уредят коректно 

финансовите отношения между ДПИ и 

предходния ползвател, предвид факта, че 

фактурирането на консумираната ел. 

енергия, както и балансирането се 

извършва на месечен период. 

Предложението се приема, 

в редакцията описана по-

горе. 

Чл. 104 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104. (9) В случай, че новият 

собственик или ползвател на обект 

сключва договор с друг доставчик, 

операторът на 

електропреносната/електроразпредел

ителната мрежа регистрира смяната 

на доставчика при липса на 

мотивирано възражение от 

доставчика от последна инстанция за 

наличие на задължения за обекта, 

включително и за задължения на 

предходния собственик или 

ползвател. 

Чл. 104. (9) В случай, че новият 

собственик или ползвател на 

обект сключва договор с друг 

доставчик, операторът на 

електропреносната/електроразпре

делителната мрежа регистрира 

смяната на доставчика при липса 

на мотивирано възражение от 

доставчика от последна 

инстанция за наличие на 

задължения на обекта. 

Дружеството счита, че липсата на 

задължения за обекта на името на 

неговия предишен собственик/ползвател 

не следва да се явява предпоставка за 

това новият собственик/ползвател на 

обекта да упражнява правата си на 

потребител на електрическа енергия и да 

закупува електрическа енергия от 

избрания от него доставчик. В тази 

връзка препраща към изложените по-

горе мотиви относно отпадането на чл. 

102а, ал. 5. 

Предложението не се 

приема.  Предложението за 

отпадане на изменение на 

ал. 9 не се приема, във 

връзка със зачестилата 

практика на клиенти на 

свободен пазар да не 

заплащат задължения за 

консумирана електрическа 

енергия, като чрез 

фиктивни договори за наем 

и/или преотдаване сменят 

ползвателя на обекта, в 

който се потребява 

електрическата енергия. 

Подобна практика води до 

висока несъбираемост на 
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вземания и натрупване на 

дефрагментиран дълг по 

веригата производители – 

мрежови оператори –  

търговци – ФСЕС, което 

застрашава дейността на 

доставчиците, тъй като ги 

изправя пред невъзможност 

да покриват задълженията 

си и пред риск от 

отстраняване от пазара на 

електрическа енергия и 

несъстоятелност. В същото 

време при смяна на 

собственик или ползвател 

на обект на клиент 

мрежовите оператори 

изискват да им бъдат 

заплатени задълженията за 

мрежови услуги. 

Допълнителен аргумент 

представлява и 

обстоятелството, че 

търговците на електрическа 

енергия не попадат в 

обхвата на чл. 107 от ЗЕ, 

който осигурява 

допълнителна защита 

срещу некоректни 

длъжници на обществения 

доставчик, крайните 

снабдители, доставчиците 

от последна инстанция, 

оператора на 
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електропреносната мрежа и 

операторите на 

електроразпределителни 

мрежи. 

Чл. 104в 

„ЧЕЗ 

България“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104в. (1) Причисляването на 

конкретен стандартизиран товаров 

профил към обект се осъществява от 

оператора на 

електроразпределителната мрежа, 

съобразно предназначението на 

обекта и характера на потребление на 

електрическата енергия в него и влиза 

в сила към датата на регистрация при 

промяната на координатор на 

балансираща група. 

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. 

Според дружеството предложената от 

КЕВР редакция на ал. 1 е в противоречие 

с ал. 3 на същия член. Освен това 

клиентът следва да може да заяви тип на 

профила си, тъй като само той разполага 

с най-актуалната информация относно 

характера на потреблението в обекта. 

Предложението се приема. 

 

Чл. 104в 

АСЕП 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104в. (1) Причисляването на 

конкретен стандартизиран товаров 

профил към обект се осъществява от 

оператора на 

електроразпределителната мрежа, 

съобразно предназначението на 

обекта и характера на потребление на 

електрическата енергия в него и влиза 

в сила към датата на регистрация при 

промяната на координатор на 

балансираща група. 

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. 

АСЕП счита, че предложената промяна 

води до неправомерно ограничаване на 

клиентски права, още повече, че видно 

от публикуваната съгласувателната 

таблица с постъпили предложения, 

КЕВР отхвърля предложението за тази 

редакция с мотиви, че алинея 3 на същия 

член регламентира възможност за 

промяна на товаровия профил от 

мрежовия оператор във всеки един 

момент, ако установи, че потреблението 

не съответства на заявеното. Според 

асоциацията запазване на правото на 

клиента за избор е важно, с оглед 

максимално използване на натрупаните 

Предложението се приема. 
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исторически данни за потреблението 

чрез заявка от страна на клиента. 

Чл. 104г 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

Чл. 104г. (1) За клиентите по този 

раздел заявленията за извършване на 

първоначална регистрация на пазара 

на електрическа енергия по свободно 

договорени цени и заявленията за 

смяна на доставчик/координатор на 

балансираща група могат да се 

подадат от новия 

доставчик/координатор с приложени 

нотариално заверени пълномощни от 

клиентите. 

Чл. 104г. (1) За клиентите по този 

раздел заявленията за извършване 

на първоначална регистрация на 

пазара на електрическа енергия 

по свободно договорени цени и 

заявленията за смяна на 

доставчик/координатор на 

балансираща група се подават от 

новия доставчик/координатор, 

като същият следва да е сключил 

с крайния клиент договор по чл. 

11, т. 10. 

Според дружеството промяната цели да 

се уеднаквят редът и условията за смяна 

на доставчик за клиентите, за които се 

прилагат стандартизирани товарови 

профили, и за клиентите с електромери, 

осигуряващи измерване по периоди на 

сетълмент. Предложението е съобразено 

с измененията в чл. 99, ал. 3 от ПТЕЕ и 

мотивите на КЕВР за оптимизиране, 

ускоряване и улесняване на процедурата 

по смяна на доставчик/координатор. 

Предложението се приема. 

Чл. 104г 

АСЕП 

Чл. 104г. (1) За клиентите по този 

раздел заявленията за извършване на 

първоначална регистрация на пазара 

на електрическа енергия по свободно 

договорени цени и заявленията за 

смяна на доставчик/координатор на 

балансираща група могат да се 

подадат от новия 

доставчик/координатор с приложени 

нотариално заверени пълномощни от 

клиентите 

Да отпадне. Според АСЕП е необходима промяна в 

чл. 104г, ал. 1 от ПТЕЕ, тъй като в 

настоящия текст се запазва изискването 

за нотариална заверка при смяна на 

доставчик/координатор на клиенти със 

СТП профили. Счита, че не следва да 

има различни процедури за клиентите. 

Предложението се приема 

по принцип, като 

редакцията на ал. 1 е 

отразена по-горе. 

Чл. 104г 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

Чл. 104г. (1) За клиентите по този 

раздел заявленията за извършване на 

първоначална регистрация на пазара 

на електрическа енергия по свободно 

договорени цени и заявленията за 

смяна на доставчик/координатор на 

балансираща група могат да се 

Чл. 104г. (1) За клиентите по този 

раздел заявленията за извършване 

на първоначална регистрация на 

пазара на електрическа енергия 

по свободно договорени цени и 

заявленията за смяна на 

доставчик/координатор на 

С цел хармонизиране на всички 

предложения за промени в процеса по 

смяна на доставчик, дружеството счита, 

че всички процедури по смяна на 

доставчик трябва да са уеднаквени и да 

следват общия ред по чл. 99, ал. 3 В тази 

връзка предлага минимална корекция в 

Предложението по ал. 1 се 

приема по принцип, като е 

отразено по-горе. 

Предложението по ал. 7 не 

се приема. Тази 

информация е крайно 

необходима на доставчика 
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подадат от новия 

доставчик/координатор с приложени 

нотариално заверени пълномощни от 

клиентите. 

(7) В срока по ал. 6 собствениците на 

измервателни системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един 

обект. 

балансираща група могат да се 

подадат от новия 

доставчик/координатор. 

(7) Да отпадне. 

чл. 104г, ал. 1. 

Непроменено остава задължението на 

оператора на електроразпределителната 

мрежа да предоставя почасови данни за 

стандартизирани товарови профили за 

всеки един обект на координатор на 

балансираща група. Подобно изискване 

би било невъзможно за изпълнение с 

оглед предстоящото развитие на 

либерализирания пазар за битови и 

небитови клиенти , тъй като 

представлява огромен масив от данни за 

обмен и съхранение. В тази връзка, е 

предложено съответната ал. 7 на чл. 104г 

да отпадне. 

и координатора, за целите 

на правилното 

прогнозиране и 

ценообразуване за този 

клиент, както и за контрол 

и оспорване на данните. 

Чл. 104г 

„ЧЕЗ 

България“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104г. (7) В срока по ал. 6 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един 

обект. 

Чл. 104г. (7) В срока по ал. 6 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4. 

Според дружеството мрежовият 

оператор предоставя информация за типа 

СТП на всеки обект на координатора на 

балансираща група и търговец на ел. 

енергия, както и предоставя ежемесечно 

отчетеното количество енергия. Ако 

координатор на балансираща група или 

търговец на ел. енергия желае да 

изчисли индивидуални количества по 

периоди на сетълмент за обект без 

мерене по периоди на сетълмент, има 

тази възможност по така предоставените 

данни Счита, че за целите на общото 

прогнозиране и балансиране на обектите 

без мерене по периоди на сетълмент са 

достатъчни сумарни количества по 

координатор на балансираща група и по 

тип СТП за всеки период на сетълмент, 

Предложението не се 

приема предвид 

аргументите, изложени по-

горе. 
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каквито се предоставят. Посочва също, 

че изчисляването, съхраняването и 

обменът на индивидуални количества по 

периоди на сетълмент за всеки обект без 

мерене по периоди на сетълмент ще 

доведат до необосновани инвестиции в 

информационните системи и платформи 

за обмен на данни, както и до 

практическата невъзможност в сроковете 

на ПТЕЕ за обмен на около 15 840 000 

000 данни по период на сетълмент по 

обекти на месец. 

Чл. 116 

Асоциация 

„Хидроенергия“ 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 116. (1) Търговски участници, 

опериращи  диспечируеми агрегати, 

са задължени да станат доставчици на 

балансиращия пазар. 

Няма конкретен текст. По отношение на въвеждания нов термин 

„диспечируем агрегат“, асоциацията 

предлага да се запази оригиналния текст, 

съгласно който за търговски участници 

съществува правна възможност да бъдат 

участници на балансиращ пазар и да 

договарят съответните условия, без това 

да представлява задължителен 

ангажимент. 

Предложението не се 

приема. Предложената 

промяна е редакционна и с 

нея не се въвежда нов 

термин „диспечируем 

агрегат“, а се прецизира 

съществуващ текст. 

Чл. 118а 

НЕК ЕАД 

Чл.118а. (5) Няма съществуващ текст. Чл. 118а. (5) (нова) Независимият 

преносен оператор утвърждава и 

публикува на интернет 

страницата си: 

1. Процедура за упълномощаване 

и регистрация на координатори, 

подали заявление за получаване 

на статут на агрегатори на група 

от обекти; 

2. Инструкция за диспечерско 

управление на агрегатора в 

реално време. 

Предложението на дружеството е с цел 

по-детайлно регламентиране на 

изискванията към агрегаторите. 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени при останалите 

отхвърлени предложения на 

НЕК ЕАД свързани с 

агрегаторите. 
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Чл. 119 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 119. (2) няма съществуващ текст. 

Чл.119. (2) (нова) Независимият 

преносен оператор поддържа 

регистър на координаторите, 

получили статут на агрегатори, 

доставчици на балансиращия 

пазар. 

Дружеството счита, че разписаните 

текстове в проекта на ПТЕЕ не са 

достатъчни относно изискванията към 

агрегаторите, начина им на работа и 

отчитането на участието на групата, 

която ще участва в качеството на 

доставчик на балансиращия пазар. 

Предложението се приема 

по принцип, като чл. 119 се 

изменя така: „Независимият 

преносен оператор създава 

и поддържа регистър на 

доставчиците на 

балансиращия пазар и  
регистър на 

координаторите, получили 

статут на агрегатори, 

доставчици на 

балансиращия пазар.“. 

Чл. 126 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 126. (3) Разполагаемостта за 

допълнителни услуги и студен резерв 

задължително се предоставят от 

ползвателите на мрежата в 

съответствие с Правилата за 

управление на електроенергийната 

система, като възстановяването на 

разходите за тях на независимия 

преносен оператор се извършва чрез 

цената за услугата достъп до 

електропреносната мрежа. 

Останалите допълнителни услуги, 

включително пълноценното участие в 

регулирането на електроенергийната 

система, задължително се 

предоставят от ползвателите на 

мрежата в съответствие с Правилата 

за управление на електроенергийната 

система, като възстановяването на 

разходите за тях на ползвателите се 

Чл. 126. (3) Разполагаемостта за 

допълнителни услуги и студен 

резерв, пълноценното участие в 

регулирането на 

електроенергийната система, 

както и останалите допълнителни 

(спомагателни) услуги, различни 

от контрола на честотата, 

задължително се предоставят от 

ползвателите на мрежата в 

съответствие с Правилата за 

управление на 

електроенергийната система, като 

възстановяването на разходите за 

тях на независимия преносен 

оператор се извършва чрез цената 

за услугата достъп до 

електропреносната мрежа. 

(4) В договорите за достъп и 

допълнителни (спомагателни) 

услуги между независимия 

НЕК ЕАД посочва, че до момента за 

услугите, като пълноценното участие в 

регулирането на електроенергийната 

система, както и останалите 

допълнителни (спомагателни) услуги, 

различни от контрола на честотата (по 

смисъла на т. 49 от Директива (ЕС) 

2019/944) не са признавани разходи на 

ECO ЕАД и за тях не се извършват 

плащания към производителите, които 

поддържат съоръжения и 

автоматизираните системи за 

управление, за да гарантират оперативна 

безопасност на EEC. Предвид горното 

счита, че с разширяване на обхвата на 

доставчиците на балансиращи услуги, 

възможностите да се възстановят 

разходите чрез цената на балансиращата 

енергия ще намаляват. 

Според НЕК ЕАД предложените 

промени в чл. 6, чл. 126, чл. 129 и чл. 131 

Предложението не се 

приема. Предложението на 

НЕК ЕАД е в противоречие 

на предложените промени в 

чл. 6, чл. 126, чл. 129 и чл. 

131, които имат за цел да се 

повиши конкуренцията на 

пазара за предоставяне на 

системни услуги на 

оператора, съответно 

намаляване на цените на 

балансиращата енергия.  
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извършва чрез цената на 

балансиращата енергия. 

(4) В договорите за достъп и 

допълнителни услуги между 

независимия преносен оператор и 

ползвателите на мрежата се уточняват 

обемът и цената на тези услуги. 

преносен оператор и 

ползвателите на мрежата се 

уточняват обемът и цената на 

услугите, пълноценното участие в 

регулирането на 

електроенергийната система, 

както и на останалите 

допълнителни (спомагателни) 

услуги, различни от контрола на 

честотата. 

не дават яснота относно нововъведените 

тръжни процедури. Липсва 

необходимата конкретика за механизма 

на провеждане на търговете – за какъв 

период ще се провеждат(месец, седмица, 

ден или др.), на какви правила е 

подчинена процедура, кога ще се 

провеждат, как кореспондират тези 

промени с чл. 6 от ПТЕЕ, в който се 

предвижда актуализирането на 

предоставения диапазон да става на 

месечна база, което не е нова, а е 

разпоредба от сега действащите ПТЕЕ. 

Дружеството счита, че не става ясно за 

какво се отнасят въведените с промените 

тръжни процедури – за резерва за 

вторично регулиране или и за участието 

в регулиране нагоре и надолу. Коя цена 

се определя на тези търгове – цена за 

резерв, цена за участие в регулиране, 

цена за участие в регулиране, в която е 

калкулирана и цената за резерв или др. 

цена, различна от изброените. Съответно 

коя е пределната цена, определена за 

участие в търговете. Отбелязва, че ако 

пределната цена ще включва в себе си и 

резервиране, и пълноценно участие в 

първично регулиране, и пълноценно 

участие във вторично регулиране и 

други услуги, то нейната стойност 

трябва да е доста по висока. Това се 

налага от факта, че участвайки и 

резервирайки диапазон за периода на 

предоставяне на услугата, практически 
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може в редки случай или въобще да не 

бъде активиран съответния доставчик и 

да не получи никакви компенсации за 

този период. Също така налагането на 

пределна цена е в противоречи с 

принципите на свободния пазар, за 

развитието на който се провежда търг за 

участие в регулиране. Според 

дружеството с предложените изменения 

се преплитат различни пазари за услуги, 

свързани с балансиране на системата. 

Чл. 126 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 126. (3) Разполагаемостта за 

допълнителни услуги и студен резерв 

задължително се предоставят от 

ползвателите на мрежата в 

съответствие с Правилата за 

управление на електроенергийната 

система, като възстановяването на 

разходите за тях на независимия 

преносен оператор се извършва чрез 

цената за услугата достъп до 

електропреносната мрежа. 

Останалите допълнителни услуги, 

включително пълноценното участие в 

регулирането на електроенергийната 

система, задължително се 

предоставят от ползвателите на 

мрежата в съответствие с Правилата 

за управление на електроенергийната 

система, като възстановяването на 

разходите за тях на ползвателите се 

извършва чрез цената на 

Чл. 126 (3) Разполагаемостта за 

допълнителни услуги и студен 

резерв задължително се 

предоставят от ползвателите на 

мрежата в съответствие с 

Правилата за управление на 

електроенергийната система, като 

възстановяването на разходите за 

тях на независимия преносен 

оператор се извършва чрез цената 

за услугата достъп до 

електропреносната мрежа. 

(6) (нова) С изключение на 

разполагаемостта по ал. 3, за 

предоставянето на останалите 

допълнителни услуги, 

включително пълноценното 

участие в регулирането на 

електроенергийната система, 

възстановяването на разходите на 

ползвателите се извършва чрез 

цената на балансиращата енергия. 

Предложенията на дружеството са във 

връзка със забраната в чл. 16, ал. 6 от 

Регламент (ЕС) 2017/2195, цените на 

балансиращата енергия да се определят 

предварително в договора за 

разполагаемост. 

Предложението по ал. 3 не 

се приема. Не са изложени 

мотиви защо текстът на изр. 

2 от ал. 3, който по 

същество не се променя, 

следва да се обособи като 

нова ал. 6. 

Предложението за нова 

ал. 7 не се приема. Цената 

на балансиращата енергия и 

към момента е обвързана с 

цената на пазара ден 

напред, която е различна за 

всеки период на сетълмент. 

 

Предложението за нова 

ал. 8 не се приема. Такъв 

текст е ненужен предвид 

разпоредбата на чл. 21, ал. 

1, т. 8 от ЗЕ.  
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балансиращата енергия. 

(6) няма съществуващ текст. 

(7) няма съществуващ текст. 

(8) няма съществуващ текст. 

(7) (нова) Доставчиците на 

допълнителни услуги подават 

ежедневно, съгласно сроковете в 

инструкцията по чл. 77, ал. 1, на 

независимия преносен оператор 

предложения за балансиране 

нагоре/надолу за предлаганите от 

тях количествата и цени на 

балансираща енергия. 

Предложенията трябва да 

съответстват на количествата, 

продуктите и другите изисквания, 

предвидени в договорите по чл. 

129, ал. 1, чл. 129, ал. 2 и чл. 131. 

(8) (нова) Комисията определя 

пределни цени за сключване на 

сделки на пазара на балансираща 

енергия за предоставяне на 

системна услуга за регулиране 

нагоре и надолу. 

Чл. 128 

Асоциация 

„Хидроенергия“ 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 128. (2) Разходите/приходите на 

независимия преносен оператор от 

участие в Европейската платформа за 

процедурата по уравняване на 

дисбалансите се отнасят към 

ползвателите на мрежата чрез 

механизма на балансиращия пазар. 

Да отпадне. Асоциацията настоява ал. 2 на чл. 128 да 

отпадне, докато не бъде 

непротиворечиво разяснено под каква 

форма разходите/приходите на 

независимия преносен оператор (НПО) 

от участие в Европейската платформа за 

процедурата по уравняване на 

дисбалансите ще бъдат отнесени към 

формулата за изчисляване на цените на 

балансиращата енергия. Според нея за да 

бъде гарантирана прозрачност е от 

съществено значение да бъде отчетено и 

влиянието на гореспоменатите разходи 

Предложението не се 

приема. Не съществува 

друг механизъм в 

държавите членки на ЕС за 

покриване на   
разходите/приходите на 

операторите от участие в 

Европейската платформа за 

процедурата по уравняване 

на дисбалансите. 
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към общите цени за небаланс, в случай 

че същите бъдат отнесени към 

ползвателите на мрежата чрез механизма 

на балансиращия пазар. 

Чл. 129 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 129. (1) Независимият преносен 

оператор осигурява резерв за 

първично регулиране от солидарното 

участие на група агрегати чрез 

сключени договори между 

независимия преносен оператор и 

регистрираните доставчици на този 

резерв въз основа на тръжни 

процедури. 

(2) Независимият преносен оператор 

осигурява бавен (студен) резерв за 

заместване чрез сключени договори 

между независимия преносен 

оператор и регистрираните 

доставчици на този резерв въз основа 

на тръжни процедури. 

(3) Регистрираните доставчици на 

резерв за първично регулиране са 

задължени да участват на всяка една 

тръжна процедура обявена от 

независимия преносен оператор. 

(4) При неизпълнение на 

задълженията по ал. 4, независимия 

преносен оператор служебно класира 

съответния доставчик с цена „0“ 

(нула) лв./MW*h. 

(5) Независимият преносен оператор 

заплаща на доставчиците на резерв за 

Да отпадне или да бъдат внесени 

необходимите допълнителни 

изменения. 

Според НЕК ЕАД предложените 

промени в чл. 6, чл. 126, чл. 129 и чл. 131 

не дават яснота относно нововъведените 

тръжни процедури. Липсва 

необходимата конкретика за механизма 

на провеждане на търговете – за какъв 

период ще се провеждат(месец, седмица, 

ден или др.), на какви правила е 

подчинена процедура, кога ще се 

провеждат, как кореспондират тези 

промени с чл. 6 от ПТЕЕ, в който се 

предвижда актуализирането на 

предоставения диапазон да става на 

месечна база, което не е нова, а е 

разпоредба от сега действащите ПТЕЕ. 

Дружеството счита, че не става ясно за 

какво се отнасят въведените с промените 

тръжни процедури – за резерва за 

вторично регулиране или и за участието 

в регулиране нагоре и надолу. Коя цена 

се определя на тези търгове – цена за 

резерв, цена за участие в регулиране, 

цена за участие в регулиране, в която е 

калкулирана и цената за резерв или др. 

цена, различна от изброените. Съответно 

коя е пределната цена, определена за 

участие в търговете. Отбелязва, че ако 

пределната цена ще включва в себе си и 

резервиране, и пълноценно участие в 

Предложението се приема  

по принцип. КЕВР счита, 

че конретизирането на 

механизма на провеждане 

на търговете – за какъв 

период ще се провеждат 

(месец, седмица, ден или 

др.), на какви правила е 

подчинена процедурата, 

кога ще се провеждат, как 

кореспондират тези 

промени с чл. 6 от ПТЕЕ, в 

който се предвижда 

актуализирането на 

предоставения диапазон да 

става на месечна база, 

следва да се уредят в 

инструкция на ЕСО ЕАД.  

 

Ал. 6 се изменя така: „(6) За 

всеки регулаторен период 

комисията определя 

пределни разходи на  

независимия преносен 

оператор за тръжните 

процедури, организирани 

от него.“. 
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първично регулиране договорения 

диапазон за разполагаемост за 

участие в първично регулиране по 

цена, определена от тръжния процес 

за съответния период на доставка. 

(6) За всеки регулаторен период 

комисията определя пределни цени за 

участие в тръжните процедури, 

организирани от независимия 

преносен оператор. 

първично регулиране, и пълноценно 

участие във вторично регулиране и 

други услуги, то нейната стойност 

трябва да е доста по висока. Това се 

налага от факта, че участвайки и 

резервирайки диапазон за периода на 

предоставяне на услугата, практически 

може в редки случай или въобще да не 

бъде активиран съответния доставчик и 

да не получи никакви компенсации за 

този период. Също така налагането на 

пределна цена е в противоречи с 

принципите на свободния пазар, за 

развитието на който се провежда търг за 

участие в регулиране. Според 

дружеството с предложените изменения 

се преплитат различни пазари за услуги, 

свързани с балансиране на системата. 

Чл. 129 

„ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 129. (4) При неизпълнение на 

задълженията по ал. 4, независимият 

преносен оператор служебно класира 

съответния доставчик с цена „0“ 

(нула) лв./MW*h. 

Чл. 129. (4) При неизпълнение на 

задълженията по ал. 3, 

независимият преносен оператор 

служебно класира съответния 

доставчик с цена „0“ (нула) 

лв./MW*h. 

Според дружеството в текста на чл. 129, 

ал. 4 от проекта на ПИД на ПТЕЕ е 

допусната техническа грешка и става 

въпрос за неизпълнение на задължения 

по ал. 3 на същия член. 

Предложението се приема. 

Чл. 131 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 131. (1) Всички регистрирани 

доставчици на резерв за вторично 

регулиране, са задължени да 

предлагат този резерв на тръжните 

процедури организирани от 

независимия преносен оператор при 

договорени цени за разполагаемост и 

регулираща енергия. 

Да отпадне или да бъдат внесени 

необходимите допълнителни 

изменения. 

Според НЕК ЕАД предложените 

промени в чл. 6, чл. 126, чл. 129 и чл. 131 

не дават яснота относно нововъведените 

тръжни процедури. Липсва необходимата 

конкретика за механизма на провеждане 

на търговете – за какъв период ще се 

провеждат(месец, седмица, ден или др.), 

на какви правила е подчинена процедура, 

кога ще се провеждат, как кореспондират 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 
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(2) При неизпълнение на 

задълженията по ал. 1, независимият 

преносен оператор служебно класира 

съответния доставчик с цена „0“ 

(нула) лв./MW*h. 

(3) Независимият преносен оператор 

заплаща на доставчиците на резерв за 

вторично регулиране договорения 

диапазон за разполагаемост за 

участие във вторично регулиране по 

цена, определена от тръжния процес 

за съответния период на доставка. 

(4) Доставчиците разпределят 

договорения диапазон от брутната 

разполагаема мощност за вторично 

регулиране по блокове/агрегати 

диспечируеми товари и/или 

агрегирани диспечируеми 

съоръжения/обекти и изпращат 

уведомление на независимия 

преносен оператор не по-късно от 

12,00 ч. в деня преди доставката. 

(5) За всеки регулаторен период 

комисията определя пределни цени за 

участие в тръжните процедури, 

организирани от независимия 

преносен оператор. 

тези промени с чл. 6 от ПТЕЕ, в който се 

предвижда актуализирането на 

предоставения диапазон да става на 

месечна база, което не е нова, а е 

разпоредба от сега действащите ПТЕЕ. 

Дружеството счита, че не става ясно за 

какво се отнасят въведените с промените 

тръжни процедури – за резерва за 

вторично регулиране или и за участието 

в регулиране нагоре и надолу. Коя цена 

се определя на тези търгове – цена за 

резерв, цена за участие в регулиране, 

цена за участие в регулиране, в която е 

калкулирана и цената за резерв или др. 

цена, различна от изброените. Съответно 

коя е пределната цена, определена за 

участие в търговете. Отбелязва, че ако 

пределната цена ще включва в себе си и 

резервиране, и пълноценно участие в 

първично регулиране, и пълноценно 

участие във вторично регулиране и други 

услуги, то нейната стойност трябва да е 

доста по висока. Това се налага от факта, 

че участвайки и резервирайки диапазон 

за периода на предоставяне на услугата, 

практически може в редки случай или 

въобще да не бъде активиран съответния 

доставчик и да не получи никакви 

компенсации за този период. Също така 

налагането на пределна цена е в 

противоречи с принципите на свободния 

пазар, за развитието на който се 

провежда търг за участие в регулиране. 

Според дружеството с предложените 
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изменения се преплитат различни пазари 

за услуги, свързани с балансиране на 

системата. 

Чл. 149 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 149. (1) Регистрираните 

предложения за балансиране не могат 

да бъдат оттегляни. 

(2) Цените и количествата на 

активираните предложения се 

определят, както следва: 

1. Доставчикът продава на 

независимия преносен оператор 

произведеното по нареждане на 

дежурния диспечер количество 

електрическа енергия по най-високата 

цена на предложение за балансиране 

нагоре, активирано в този период на 

диспечиране; 

2. Доставчикът купува от 

независимия преносен оператор 

непроизведеното по нареждане на 

дежурния диспечер количество 

електрическа енергия по най-ниската 

цена на предложение за балансиране 

надолу, активирано в този период на 

диспечиране. 

Да отпадне или да бъдат внесени 

необходимите допълнителни 

изменения. 

Според НЕК ЕАД предложените 

промени в чл. 6, чл. 126, чл. 129, чл. 131 

и чл. 149 не дават яснота относно 

нововъведените тръжни процедури. 

Липсва необходимата конкретика за 

механизма на провеждане на търговете – 

за какъв период ще се провеждат(месец, 

седмица, ден или др.), на какви правила е 

подчинена процедура, кога ще се 

провеждат, как кореспондират тези 

промени с чл. 6 от ПТЕЕ, в който се 

предвижда актуализирането на 

предоставения диапазон да става на 

месечна база, което не е нова, а е 

разпоредба от сега действащите ПТЕЕ. 

Дружеството счита, че не става ясно за 

какво се отнасят въведените с промените 

тръжни процедури – за резерва за 

вторично регулиране или и за участието 

в регулиране нагоре и надолу. Коя цена 

се определя на тези търгове – цена за 

резерв, цена за участие в регулиране, 

цена за участие в регулиране, в която е 

калкулирана и цената за резерв или др. 

цена, различна от изброените. Съответно 

коя е пределната цена, определена за 

участие в търговете. Отбелязва, че ако 

пределната цена ще включва в себе си и 

резервиране, и пълноценно участие в 

първично регулиране, и пълноценно 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 
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участие във вторично регулиране и други 

услуги, то нейната стойност трябва да е 

доста по висока. Това се налага от факта, 

че участвайки и резервирайки диапазон 

за периода на предоставяне на услугата, 

практически може в редки случай или 

въобще да не бъде активиран съответния 

доставчик и да не получи никакви 

компенсации за този период. Също така 

налагането на пределна цена е в 

противоречи с принципите на свободния 

пазар, за развитието на който се 

провежда търг за участие в регулиране. 

Според дружеството с предложените 

изменения се преплитат различни пазари 

за услуги, свързани с балансиране на 

системата. 

Чл. 184 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 184. (3) отменя се. 

По ПТЕЕ 

Чл. 184. (5) Комисията за енергийно и 

водно регулиране може да дава 

задължителни указания за изменение 

и допълнение на инструкцията по ал. 

1. 

Да се запази досегашната 

редакция на ал. 3. 

Алтернативно предложение: 

Чл. 184. (5) Инструкцията по ал. 1 

подлежи на задължително 

одобрение от КЕВР. 

Според НЕК ЕАД от текста на ал. 5 е 

видно, че Комисията има правото, но не 

и задължението да даде задължителни 

указания за инструкцията, а това 

означава незащитен интерес на 

координаторите/търговците спрямо ECO 

ЕАД във връзка с гаранционните 

обезпечения, които са длъжни да 

предоставят. 

Предложението не се 

приема. Одобряването от 

КЕВР на инструкцията на 

ECO ЕАД по чл. 184 е 

изключително непрактичен 

подход, който ще наложи 

провеждането на сложни и 

тромави процедури, дори 

при съвсем незначителни 

изменения, което 

определено не е от полза за 

пазарните участници. В 

тази връзка и с оглед 

защитата на интересите им 

Комисията счита за 

напълно достатъчно 
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правомощието й да дава 

задължителни указания на 

ЕСО ЕАД за 

изменение/допълнение на 

издадените инструкции. 

Чл. 184 

„ЧЕЗ 

България“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 184. (3) отменя се. 

Чл. 184. (3) При определяне на 

размера на гаранционното 

обезпечение, съответно неговата 

актуализация, независимият 

преносен оператор прилага 

следните принципи: отчита 

исторически данни и размер на 

експозицията на съответния 

координатор за последните 12 

месеца към ECO ЕАД (дължими 

суми за енергиен недостиг); ефект 

на нетиране между координатора 

и други участници (под-

координатори). 

Според дружеството в ПТЕЕ следва да се 

определят принципите, които ЕСО ЕАД 

да прилага при определяне на размера на 

гаранционното обезпечение и неговата 

актуализация. Горното е необходимо, тъй 

като при сключването на договорите за 

балансиране с координаторите на 

балансиращи групи, ЕСО ЕАД действа в 

условията на естествен монопол, което 

предполага, че условията, които налага 

на координаторите, следва да бъдат 

предварително известни. В качеството му 

на единствен администратор на пазара на 

балансираща енергия, ЕСО ЕАД е в 

силна позиция и може да постави 

едностранно много високи финансови 

изисквания към координаторите. В 

същото време, като пазарен оператор 

ЕСО ЕАД може да отстрани пазарен 

участник в рамките на 3 дни, което 

значително намалява неговия риск, а 

изисква гаранции за 60 дни (2 месеца), 

което води до неравнопоставеност 

поради несъпоставимост между 

рисковете. Дружеството отбелязва, че 

предложението съдържа принципи по 

подобие на тези, които са заложени в 

Закона за енергетиката при определяне 

Предложението не се 

приема. В случай на 

несъгласие с някое от 

изискванията за определяне 

размера на гаранционно 

обезпечение, предвидени в 

инструкцията, всеки 

координатор на 

балансираща група има 

възможност да сигнализира 

КЕВР, като при 

основателност на искането 

Комисията ще даде 

задължителни указания на 

преносния оператор по ал. 

5. Такива указания могат да 

бъдат дадени и служебно. 
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на гаранционните обезпечения към фонд 

„Сигурност на електроенергийната 

система“ и които принципи могат да 

водят до намаляване на размера на 

обезпечението с 50% при навременни и 

точни плащания от съответния 

координатор за определен предходен 

период и липса на просрочени 

задължения; като и до актуализация на 

размера на обезпечението на определен 

период и в двете посоки при отчитане на 

същите принципи. 

Чл. 192а 

БНЕБ ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 192а. Търговките участници 

съхраняват цялата 

кореспонденция с борсовия 

оператор и с други търговски 

участници във връзка с участието 

на борсов пазар за покупко-

продажба на електрическа 

енергия и при поискване 

предоставят същата на комисията 

по реда на чл. 192 от тези 

правила. 

Според БНЕБ ЕАД предложението цели 

да улесни евентуално разследване от 

страна на комисията на злоупотреби, 

свързани с търговията с електрическа 

енергия на борсов пазар за покупко-

продажба на електрическа енергия в 

изпълнение на целите, заложени в Глава 

единадесета „Мониторинг на пазара“. 

Предложението се приема 

по принцип и текстът 

придобива редакция: 

„Чл. 192а Търговките 

участници съхраняват 

цялата кореспонденция с 

борсовия оператор и с 

други търговски участници 

във връзка с участието на 

борсов пазар за покупко-

продажба на електрическа 

енергия и при поискване 

предоставят същата на 

комисията по реда на чл. 

192.“. 

Чл. 194а 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 194а. Независимият преносен 

оператор оповестява следната 

информация веднага след 

получаването й: 

1. Информация за текущия баланс 

на системата – възможно най-

Предложението е във връзка с 

изискванията за публикуване на 

информация по чл. 12 от Регламент (ЕС) 

2017/2195. 

Предложението се приема 

по принцип. 

Информацията по т. 2 и т. 3 

от предложенията е 

възможно да бъде 

публикувана едва след 
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скоро, но не по-късно от 30 

минути след реалното време (часа 

на физическото доставяне); 

2. Информация за всички 

предложения за балансиране, без 

посочване на имена и фирми, не 

по-късно от 30 минути след края 

на съответния период за 

сетълмент. 

Информацията включва: 

а) вида на продукта; 

б) срока на действие; 

в) предложените количества; 

г) предложените цени. 

3. Агрегирана информация от 

предложенията за балансиране не 

по-късно от 30 минути след края 

на съответния период на 

сетълмент. Информацията 

включва: 

а) общото количество 

електрическа енергия от 

предложенията за балансиране; 

б) общото количество 

електрическа енергия от 

предложенията за балансиране, 

по отделни видове 

регулиране/резерв; 

в) общото количество активирана 

електрическа енергия от 

предложенията за балансиране; 

г) общото количество активирана 

електрическа енергия от 

предложенията за балансиране, 

въвеждането на 

платформите за 

балансиране, като срокът за 

тяхното имплементиране е 

2023 г. В тази връзка 

разпоредбата придобива 

следната редакция:   

Чл. 194а. Независимият 

преносен оператор 

оповестява на интернет 

страницата си 

информация за текущия 

баланс на системата – 

възможно най-скоро, но не 

по-късно от 30 минути след 

реалното време (часа на 

физическото доставяне). 
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по отделни видове 

регулиране/резерв. 

Чл. 196в 

БНЕБ ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. 196в. Операторът съхранява 

цялата кореспонденция с 

търговските участници във връзка 

с участието на борсов пазар за 

покупко-продажба на 

електрическа енергия и при 

поискване предоставя същата на 

комисията. 

Според БНЕБ ЕАД предложението цели 

да улесни евентуално разследване от 

страна на комисията на злоупотреби, 

свързани е търговията е електрическа 

енергия на борсов пазар за покупко-

продажба на електрическа енергия в 

изпълнение на целите, заложени в Глава 

единадесета „Мониторинг на пазара“. 

Предложението се приема 

§ 1 от ДР на 

ПТЕЕ 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 1. 1. „Агрегатор на група от обекти“ 

е дружество, търговец или 

производител на електрическа 

енергия, притежаващи лицензия, 

допълнена с права и задължения на 

координатор на балансираща група, в 

състава на която група влизат обекти 

на производители, обекти на 

потребители или инсталации за 

съхранение на електрическа енергия, 

регистрирани като преки членове. 

§ 1. 1. „Агрегатор на група от 

обекти“ е дружество, търговец 

или производител на 

електрическа енергия, 

притежаващи лицензия, 

допълнена с права и задължения 

на координатор на балансираща 

група, в състава на която група 

влизат обекти на производители, 

обекти на потребители или 

инсталации за съхранение на 

електрическа енергия, 

регистрирани като преки членове. 

За получаване на статут 

„агрегатор на група от обекти“, 

координаторите преминават 

процедура за упълномощаване и 

регистрация пред НПО. 

Според НЕК ЕАД предложението цели 

по-изчерпателно регламентиране на 

регулаторната рамка за агрегаторите. 

Предложението не се 

приема. Предложеното 

допълнение създава 

объркване, като 

дружеството  не се е 

мотивирало нито по 

отношение на смисъла от 

такава „процедура“, нито 

какво конкретно ще 

включва тя. 

§ 1. от ДР на 

ПТЕЕ 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 1. 1. „Агрегатор на група от обекти“ 

е дружество, търговец или 

производител на електрическа 

Т. 1 да отпадне. 

По т. 14 липсва предложен текст. 

Т. 17 и 18 да отпаднат. 

Дружеството посочва, че в проекта на 

ПТЕЕ е привнесено понятие, което все 

още не е намерило своята систематична 

уредба в националното законодателство, 

Предложението по т. 1 не 

се приема. Съгласно чл. 2, 

т. 25 от Регламент (ЕС) 

2019/943 на Европейския 
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енергия, притежаващи лицензия, 

допълнена с права и задължения на 

координатор на балансираща група, в 

състава на която група влизат обекти 

на производители, обекти на 

потребители или инсталации за 

съхранение на електрическа енергия, 

регистрирани като преки членове. 

 

14. „Период на сетълмент“ е интервал 

от време, равен на 15 минути, или 

интервал от време, определен в 

инструкция на независимия преносен 

оператор. 

 

17. „съхранение на енергия“ означава, 

в рамките на електроенергийната 

система, отлагане на крайното 

ползване на електрическата енергия 

до момент, който е по-късен от 

момента на нейното произвеждане 

или преобразуване във форма на 

енергия, която може да се съхранява, 

съхраняването на тази енергия и 

последващото ѝ обратно 

преобразуване в електрическа енергия 

или използване в друг енергиен 

носител; 

18. „съоръжение за съхранение на 

енергия“ означава, в рамките на 

електроенергийната система, 

съоръжение, в което се съхранява 

енергия. 

в частност в ЗЕ (глава девета, раздел V), 

като все още чл. 92 от ЗЕ ясно определя 

кои субекти са страни по сделките с 

електрическа енергия. В допълнение, 

въпреки че прякото действие на 

Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юни 2019 

година относно вътрешния пазар на 

електроенергия (Регламент 2019/943) е 

факт от 01.01.2020 г., уточнява, че в чл. 

2, т. 25 е предвидено „участник на 

пазара“ да е „физическо или юридическо 

лице, което...занимава се с агрегиране“, 

като видно от т. 43 на същия член 

определението на „агрегиране“ 

препраща към определението за 

„агрегиране“, дадено в чл. 2, т. 18 на 

Директива (ЕС) 2019/944 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 

юни 2019 година относно общите 

правила за вътрешния пазар на 

електроенергия и за изменение на 

Директива 2012/27/ЕС (Директива 

2019/944). Отбелязва, че нито в 

Регламент 2019/943, нито във все още 

неимплементираната в нашето 

законодателство Директива 2019/944 

съществува дефиниция на понятието 

„агрегатор на група обекти“. Ето защо 

дружеството счита, че не следва с 

подзаконов нормативен акт да се 

разширява предвиденото в ЗЕ, още 

повече чрез въвеждане на понятие, което 

не е намерило мястото си в съответния 

парламент и на Съвета от 5 

юни 2019 година относно 

вътрешния пазар на 

електроенергия (Регламент 

2019/943), с пряко 

приложение в държавите-

членки, считано от 

01.01.2020 г., „участник на 

пазара“ означава физическо 

или юридическо лице, 

което купува, продава или 

произвежда 

електроенергия, занимава 

се с агрегиране или е 

оператор по оптимизация 

на потреблението или 

услуги за съхраняване, 

включително посредством 

издаване на нареждания за 

търговия, на един или 

повече пазари на 

електроенергия, 

включително пазари на 

балансираща енергия. 

Видно от т. 43 на същия 

член „агрегиране“ означава 

агрегиране съгласно 

определението в чл. 2, т. 18 

от Директива (ЕС) 2019/944 

на Европейския парламент 

и на Съвета от 5 юни 2019 

година относно общите 

правила за вътрешния пазар 

на електроенергия и за 
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регламент и директива, а е предложено 

от регулатора като такова. 

 

По т. 14 счита, че установеното частично 

прилагане на европейските изисквания 

за електроенергийно балансиране 

предполага увеличаване на разликата 

между цените за излишък и недостиг, 

съответно ще повиши разходите за 

балансиране, а резултатът ще се отрази и 

в цените на потребителите. Относно 

въвеждането на период на сетълмент, 

равен на 15 минути, счита, че следва да 

се предвиди и срок, в който и пазар „в 

рамките на деня“ да премине към 15 

минути – това ще оптимизира 

финансовите последици за всички 

участници. Отбелязва това предложение, 

което засяга правилата на организиран 

борсов пазар, тъй като проектът 

предвижда те да се одобряват от КЕВР в 

бъдеще. В същото време напомня, че 

други изисквания от същия регламент не 

се въвеждат с настоящия проект, в т.ч.: 

– Изискванията за публикуване на 

информация относно системния 

небаланс и офертите за балансиране (чл. 

12 от Регламент 2017/2195); 

– Изискването цената на небаланса да 

отразява цената на енергията в реално 

време; 

– Прилагането на единна цена за 

небаланс в зависимост от състоянието на 

системата. 

изменение на Директива 

2012/27/ЕС (Директива 

2019/944), тоест функция, 

осъществявана от 

физическо или юридическо 

лице, което съчетава 

множество товари при 

потребителя или 

произведена 

електроенергия с цел 

продажба, купуване или 

обявяване на търг на 

пазарите на електроенергия. 

С оглед на горното и 

предвид прякото 

приложение на Регламент 

2019/943, лицата, 

занимаващи се с 

агрегиране, се считат за 

пазарни участници по 

силата на самия регламент, 

като не е необходимо 

същото да се уточнява чрез 

изричното им посочване в 

чл. 92 от ЗЕ. Бидейки 

пазарни участници, КЕВР е 

длъжна съгласно 

законовата делегация на чл. 

91, ал. 2 от ЗЕ да въведе 

правила, чрез които да 

направи възможно реалното 

участие на тези лица на 

пазарите на електрическа 

енергия. 
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По т. 17 и 18 счита, че понятието не 

може да бъде пренесено и въведено чрез 

ПТЕЕ преди да бъдат транспонирани 

разпоредбите на Директива 2019/944 в 

националното законодателство. В 

допълнение, въвеждането на понятието в 

ПТЕЕ, преди неговата регламентация в 

ЗЕ, може да доведе до колизии със 

закона, в който под понятието 

„съоръжение за съхранение“ се имат 

предвид само и единствено съоръжения 

за съхранение на природен газ. Ето защо 

намира за напълно необосновано 

предложението на Асоциацията за 

производство, съхранение и търговия на 

електроенергия, което е възприето от 

КЕВР като нова т. 17 и т. 18. в § 1 от ДР. 

 

Предложението по т. 14 се 

приема по принцип, като 

разпоредбата придобива 

следната редакция: 

14."Период на сетълмент" 

е интервал от време, 

равен на 1 час, или 

интервал от време, 

определен в инструкция 

на независимия преносен 

оператор. 
 

Предложението по т. 17 и 

т. 18 не се приема. 
Съгласно чл. 2, т. 25 от 

Регламент (ЕС) 2019/943 

„участник на пазара“ 

означава физическо или 

юридическо лице, което 

купува, продава или 

произвежда 

електроенергия, занимава 

се с агрегиране или е 

оператор по оптимизация 

на потреблението или 

услуги за съхраняване, 

включително посредством 

издаване на нареждания за 

търговия, на един или 

повече пазари на 

електроенергия, 

включително пазари на 

балансираща енергия. 
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Видно от т. 62 на същия 

член „съхраняване на 

енергия“ означава 

съхраняване на енергия 

съгласно определението в 

член 2, точка 59 от 

Директива (ЕС) 2019/944, 

което определение е 

буквално възприето в 

предложената от КЕВР т. 

17. С оглед на горното и 

предвид прякото 

приложение на Регламент 

2019/943, лицата, 

предоставящи услуги за 

съхраняване чрез 

съоръжения за съхраняване 

на енергия, се считат за 

пазарни участници по 

силата на самия регламент, 

като не е необходимо 

същото да се уточнява чрез 

изричното им посочване в 

ЗЕ. Бидейки пазарни 

участници, КЕВР е длъжна 

съгласно законовата 

делегация на чл. 91, ал. 2 от 

ЗЕ да въведе правила, чрез 

които да направи възможно 

реалното участие на тези 

лица на пазарите на 

електрическа енергия. 

Необходимо е да се 

отбележи също така, че 



 

 

 

стр. 46 от 73 

съгласно чл. 31, т. 11, буква 

„е“ от ЗЕ при изпълнение 

на правомощията си за 

ценово регулиране 

Комисията трябва да 

насърчава операторите на 

преносни и 

разпределителни мрежи да 

предлагат системни услуги 

за оптимизация на 

потреблението на 

електрическа енергия, за 

управление на 

енергопотреблението и на 

децентрализирано 

производство в рамките на 

организирани 

електроенергийни пазари и 

да подобряват 

ефективността при 

проектирането и 

функционирането на 

мрежите, в т.ч. чрез  

предоставяне на достъп до 

мрежите на съоръжения за 

акумулиране на енергия. В 

случай че се възприеме 

предложението на 

дружеството за отпадане на 

т. 17 и 18, не става ясно за 

кои лица и по какъв точно 

начин КЕВР ще предоставя 

насърченията, предвидени в 

ЗЕ още през 2015 г., тоест 
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много преди приемането на 

Директива (ЕС) 2019/944. 

§ 1 от ДР на 

ПТЕЕ 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 1. 14. „Период на сетълмент“ е 

интервал от време, равен на 15 

минути, или интервал от време, 

определен в инструкция на 

независимия преносен оператор. 

Да отпадне. Според дружеството преминаването към 

15-минутен период на сетълмент ще 

увеличи разходите за балансиране на 

пазарните участници и на този етап 

краткосрочното му въвеждане е трудно 

осъществимо, тъй като пазарът на едро 

на електрическа енергия в България е 

организиран почасово. Освен това и 

други съседни пазари на едро на 

електрическа енергия продължават да 

бъдат организирани почасово. 

Предлага да се изследват 

възможностите, които дава Регламент 

2017/2195 за предоставяне по реда на чл. 

62 от него на изключение от изискването 

за хармонизация на периода за уреждане 

на дисбалансите. 

В тази връзка предлага също всички 

останали редакции в проекта на ПТЕЕ, 

свързани със заличаването на думата 

„почасов“, да отпаднат, както и да 

отпадне § 95, т. 3 от текста на § 102. в 

Преходните и заключителни разпоредби. 

Предложението се приема 

по принцип, като е 

отразено по-горе. 

§ 1 от ДР на 

ПТЕЕ 

НЕК ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 1. 14. „Период на сетълмент“ е 

интервал от време, равен на 15 

минути, или интервал от време, 

определен в инструкция на 

независимия преносен оператор. 

Да се отложи. НЕК ЕАД счита, че тази разпоредба 

противоречи на настоящата 

законодателна рамка, в която са 

установени почасови графици за 

производство и потребление. По-

конкретно чл. 93, ал. 3 от ЗЕ установява, 

че с ПТЕЕ се установяват правила за 

„известяването на почасови графици“, а 

Предложението се приема 

по принцип, като е 

отразено по-горе. 
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не за 15-минутни. В чл. 93а, в който се 

регулират отношенията по изкупуване на 

електрическа енергия от обществения 

доставчик, в ал. 3 е записано, че 

„общественият доставчик определя 

почасовите количества за всеки отделен 

ден за всяка от централите при отчитане 

на производствените характеристики на 

техните агрегати, прогнозните режими 

на работа и прогнозите на крайните 

снабдители, като така определените 

количества са задължителни за 

производителите.“ 

§ 1 от ДР на 

ПТЕЕ 

„ГЕН-И, 

търговия и 

продажба на 

електрическа 

енергия“ д.о.о. 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 1. 14. „Период на сетълмент“ е 

интервал от време, равен на 15 

минути, или интервал от време, 

определен в инструкция на 

независимия преносен оператор. 

Да отпадне. Дружеството посочва, че ако бъде 

въведен 15-минутният период на 

сетълмент, това ще доведе до значително 

увеличение на разходите за небаланси за 

крайните клиенти, производителите и 

координаторите на балансиращи групи, 

тъй като с 15-минутен период на 

сетълмент ще има небаланси на всеки 15-

минутен интервал и нетирането в 

рамките на 1 час, както е в момента, ще 

бъде елиминирано. Въз основа на 

предложените промени може да се 

очаква, че разходите за балансиране ще 

се увеличат и ще бъдат разпределени по 

веригата до всички крайни клиенти. 

Отбелязва, че чл. 62 от Регламент (ЕС) 

2017/2195 позволява ЕСО ЕАД да се 

откаже от прилагането на новия период 

на сетълмент до 1 януари 2025 г., като 

поиска дерогация. Подчертава, че само 

Предложението се приема 

по принцип, като е 

отразено по-горе. 
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няколко държави са приели този период 

на сетълмент, а именно Австрия, 

Германия и Унгария. 

§ 1 от ДР на 

ПТЕЕ 

АТЕБ 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 1. 14. „Период на сетълмент“ е 

интервал от време, равен на 15 

минути, или интервал от време, 

определен в инструкция на 

независимия преносен оператор. 

Да отпадне. Според АТЕБ подобна промяна би 

довела до драстично увеличаване на 

разходите за небаланси на крайните 

клиенти и ВЕИ производителите, като 

увеличението ще бъде от порядъка на 

10% от крайната цена на 

електроенергията. Самите разходи за 

балансиране се очаква да се повишат 4 

пъти. 

Предложението се приема 

по принцип, като е 

отразено по-горе. 

§ 1 от ДР на 

ПТЕЕ 

Асоциация 

„Хидроенергия“ 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 1. 14. „Период на сетълмент“ е 

интервал от време, равен на 15 

минути, или интервал от време, 

определен в инструкция на 

независимия преносен оператор. 

Да отпадне. Асоциацията счита, че въвеждането на 

15-минутен период на сетълмент за 

балансиращ пазар би довело до 

чувствително увеличаване на разходите 

за небаланси на ВЕИ производителите. 

Една от причините за това е 

разминаването между периода за 

сетълмент при търговия, който е 1 час 

(на всички платформи на БНЕБ ЕАД 

търговията се извършва на база 1 час 

период на сетълмент) и периода за 

балансиране, който от своя страна е 15 

минути. Според сдружението това 

разминаване води до невъзможност 

пазарните участници да търгуват 

електроенергията на всеки 15 минути. 

Освен това пазарът не е готов за 

преминаване към по-кратък период на 

сетълмент, в т.ч. БНЕБ ЕАД също няма 

техническа възможност за реализиране 

на това предложение. Не следва да се 

Предложението се приема 

по принцип, като е 

отразено по-горе. 
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пренебрегва и фактът, че повишените 

административни разходи за 

производители и търговци неминуемо ще 

намерят отражение в крайните цени на 

електроенергията. В допълнение счита, 

че няма каквито и да било мотиви за 

въвеждането на 15-минутния сетълмент 

по-рано от предвидения краен срок по 

Регламент (ЕС) 2017/2195. 

§ 1 от ДР на 

ПТЕЕ 

БВА 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 1. 14. „Период на сетълмент“ е 

интервал от време, равен на 15 

минути, или интервал от време, 

определен в инструкция на 

независимия преносен оператор. 

 БВА счита, че предложението е 

несъвместимо с настоящата ситуация на 

пазара на електрическа енергия, а 

прибързаното му реализиране би създало 

редица трудности на пазарните 

участници. Подобна промяна би довела 

до драстично увеличаване на разходите 

за небаланси не само за ВЕИ 

производителите, но и за крайните 

потребители, тъй като краткият интервал 

на сетълмент в комбинация с прогнози, 

значително отдалечени от реалното 

време, увеличават няколкократно 

неточността на прогнозата. Подобни 

последици биха били в противоречие с 

чл. 6 (1) от Регламент 2019/943, който 

поставя акцент върху необходимостта от 

приспособяване на балансиращия пазар 

към растящия дял на променливото 

производство на енергия. Предвид 

горното настоява, позовавайки се на 

правомощията, произтичащи от чл. 62 от 

Регламент (ЕС) 2017/2195, регулаторът 

да предостави изключение по отношение 

Предложението се приема 

по принцип, като е 

отразено по-горе. 
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на въвеждането на поискания от ECO 

ЕАД 15-минутен период на сетълмент. 

Методика по 

чл. 105, ал. 4 от 

ПТЕЕ 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 7. (1) Цената на балансираща 

енергия за недостиг (ЦЕНs) за период 

на сетълмент s се определя като 

отношение на всички разходи на 

независимия преносен оператор за 

закупуване на балансираща енергия 

спрямо отрицателните нетни 

небаланси на всички координатори на 

балансиращи групи за този период по 

формулата: 

 

ЦЕН𝑠

=
(∑ КЕАСР𝑠𝑘 + ∑ КЕАВР𝑠𝑘

+ +
𝑝
𝑘=1 ∑ ∑ КЕРП𝑠𝑘𝑙

+𝑚
𝑙=1

𝑟
𝑘=1

𝑛
𝑘=1 + КЕАВП𝑠)ЦЕМ𝑠

+ + КЕНН𝑠
+∗ЦЕсл

+ + КЕВн𝑠ЦЕВн

∑ |КЕНН𝑠𝑏
− |𝑧

𝑏=1

𝑘р 

 

където: 

КЕАСРsk е действителното количество 

енергия от активиран студен резерв 

от участник k за период на сетълмент 

s, МWh; 

n е броят на всички участници, които 

са предоставили на балансиращия 

пазар енергия от активиран студен 

резерв в период на сетълмент s; 

 е количеството енергия от 

активиран първичен и/или вторичен 

резерв нагоре, което търговски 

участник действително е предоставил 

за период на сетълмент s, МWh; 

Да се запазят досегашните 

формули за определяне цената на 

балансиращата енергия за 

недостиг/излишък. 

Дружеството предлага използваните 

цени ЦЕМs /ЦЕМs
− (най-високата/най-

евтината цена за енергия, която 

независимият преносен оператор 

закупува/продава за период на сетълмент 

s, лв./MWh) да отпаднат от формулите в 

чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Методиката и 

да се използват реалните цени по 

сключените сделки, както в досегашните 

формули. В противен случай цената на 

балансиращата енергия изкуствено се 

завишава/понижава и не отразява 

реалните разходи на ЕСО ЕАД за 

нейното закупуване. 

Предложението не се 

приема. Невярно е 

твърдението, че по този 

начин цената  не отразява 

реалните разходи на ЕСО 

ЕАД за нейното закупуване.  

Промяната е във връзка с 

изискванията на чл. 30, § 1, 

б. „а“ от Регламент (ЕС) 

2017/2195 на Комисията от 

23 ноември 2017 година за 

установяване на насоки за 

електроенергийното 

балансиране, съгласно 

който плащанията се 

извършват по най-високата 

или най-ниската приета 

офертна цена (pay as 

cleared). 

skKEABP
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p е броят на всички участници, които 

действително са предоставили на 

балансиращия пазар енергия от 

активиран първичен и/или вторичен 

резерв нагоре в период на сетълмент 

s; 

 е разпореденото количество 

енергия, което търговски участник k 

трябва да предостави вследствие на 

разпореждане на дежурния диспечер 

за активиране на предложение за 

балансиране нагоре за период на 

сетълмент s; 

r е броят на всички търговски 

участници, които са предоставили 

енергия от активирани предложения 

за балансиране нагоре за период на 

сетълмент s; 

m е броят на всичките 

обекти/агрегати на търговски 

участник k, които са предоставили 

енергия от активирани предложения 

за балансиране нагоре за период на 

сетълмент s; 

 е количеството енергия от 

енергиен недостиг на координатор на 

балансираща група b за период на 

сетълмент s, МWh; 

z е броят на всички координатори на 

балансиращи групи, които имат 

енергиен недостиг за период на 

сетълмент s; 

sklКЕРП 

sbKEHH 
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 е разликата между цялото 

количество продадена балансираща 

енергия надолу и положителните 

нетни небаланси на всички 

координатори на балансиращи групи; 

е служебна цена, по която 

независимият преносен оператор 

продава , лв./МWh; 

КЕВнs е количеството енергия, 

закупена от съседни контролни зони 

за период на сетълмент s, МWh; 

ЦЕВнs е цена, по която независимият 

преносен оператор закупува енергия 

от съседни контролни зони за период 

на сетълмент s, лв./МWh; 

КЕАВПs е количеството енергия, 

доставена от аварийна помощ от 

съседни контролни зони за период на 

сетълмент s, МWh; 

ЦЕМs е най-високата цена за енергия, 

която независимият преносен 

оператор закупува за период на 

сетълмент s, лв./МWh; 

kp е коефициент, отразяващ разходите 

на независимия преносен оператор за 

администриране на пазара на 

балансираща енергия. 

 

Чл. 8. (1) Цената на балансираща 

енергия за излишък (ЦЕИs) за период 

на сетълмент s се определя като 

отношение на всички приходи на 

*

sKEHH 

слЦЕ

*

sKEHH 
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независимия преносен оператор от 

продадена балансираща енергия 

спрямо положителните нетни 

небаланси на всички координатори на 

балансиращи групи за този период по 

формулата: 

 

ЦЕИ𝑠

= −
(∑ КЕАВР𝑠𝑘

− +
𝑝
𝑘=1 ∑ ∑ КЕРЗ𝑠𝑘𝑙

−𝑚
𝑙=1

𝑟
𝑘=1 )ЦЕМ𝑠

− + КЕНН𝑠𝑘
−∗ЦЕсл

− + КЕИз𝑠ЦЕИз𝑠

∑ КЕНН𝑠𝑏
+𝑞

𝑏=1

1

𝑘𝑝
 

 

където: 

 е количеството енергия от 

активиран първичен и/или вторичен 

резерв надолу, което търговски 

участник k действително е 

предоставил за период на сетълмент s, 

МWh; 

p е броят на всички търговски 

участници, които действително са 

предоставили първичен и/или 

вторичен резерв надолу в период на 

сетълмент s; 

КЕРЗskl
−  е разпореденото количество 

енергия, което търговски участник k 

трябва да предостави вследствие на 

разпореждане на дежурния диспечер 

за активиране на предложение за 

балансиране надолу за период на 

сетълмент s; 

r е броят на всички търговски 

участници, които са предоставили 

енергия от активирани предложения 

skKEABP
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за балансиране надолу и която 

закупуват от балансиращия пазар за 

период на сетълмент s; 

m е броят на всичките 

обекти/агрегати на търговски 

участник k, които са предоставили 

енергия от активирани предложения 

за балансиране надолу за период на 

сетълмент s; 

ЦЕМs
−

 е най-евтината цена за енергия, 

която независимият преносен 

оператор продава за период на 

сетълмент s, лв./МWh; 

 е количеството енергия от 

енергиен излишък на координатор на 

балансираща група b за период на 

сетълмент s, МWh; 

q е броят на всички координатори на 

балансиращи групи, които имат 

енергиен излишък за период на 

сетълмент s; 

е разликата между цялото 

количество закупена балансираща 

енергия нагоре и отрицателните 

нетни небаланси на всички 

координатори на балансиращи групи; 

 е служебна цена, по която 

независимият преносен оператор 

закупува , ; 

КЕИзs е количеството енергия, 

продадена на съседни контролни зони 

sbKEHH 

*

skКЕНН

слЦЕ

*

sКЕНН .лв MWh
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за период на сетълмент s, МWh; 

ЦЕИзs е цена, по която независимият 

преносен оператор продава енергия 

на съседни контролни зони за период 

на сетълмент s. 

Методика по 

чл. 105, ал. 4 от 

ПТЕЕ 

Асоциация 

„Хидроенергия“ 

 Да се запазят досега използваните 

формули за определяне цената на 

балансиращата енергия. 

Асоциацията обръща внимание на 

предложението за промяна на механизма 

на изчисляване на отклоненията между 

утвърдения график и измерените 

стойности. Новата формула за 

изчисляване на цената на балансираща 

енергия обединява различни компоненти 

(активиран студен резерв, активиран 

първичен и/или вторичен резерв нагоре, 

количеството енергия от енергиен 

недостиг на координатор на 

балансираща група, разликата между 

цялото количество продадена 

балансираща енергия надолу и 

положителните нетни небаланси на 

всички координатори на балансиращи 

групи,), които съгласно новото 

предложение, ще бъдат умножавани по 

най-високата цена за енергия, която 

независимият преносен оператор 

закупува за период на сетълмент. Това 

означава, че отделните 

компоненти/доставки от няколко 

източника ще бъдат обединявани по 

цена, която е значително по-висока от 

реалните разходи на ECO ЕАД за 

извършване на отделните покупки. 

Подчертава, че това ще доведе до 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 
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значително увеличение на цените на 

балансираща енергия. 

Методика по 

чл. 105, ал. 4 от 

ПТЕЕ 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

 Няма предложен текст. В приложение към настоящото 

становище и във връзка с 

имплементацията на Регламент 

2017/2195 дружеството предлага да се 

премине от система с две цени за 

небаланс към система на единна цена за 

небаланс. Според него определянето на 

единна цена за небаланс, в зависимост от 

посоката на системния небаланс, създава 

стимули у търговските участници да 

помагат за възстановяването на баланса 

в системата. Счита, че липсата на 

„арбитраж“ между цените на излишък и 

недостиг по естествен начин би довело 

до отпадане на стимулите за т. нар. „мега 

балансиращи групи“, които 

понастоящем затрудняват 

администрацията на балансиращия 

пазар. Тъй като това са значими промени 

е необходимо на по-ранен етап да се 

предвиди какво е необходимо да се 

случи, както и да бъде отделен 

достатъчен период за тест. В тази връзка 

счита за необходимо съставянето на 

работна група с представители на ECO 

ЕАД, електроразпределителните 

дружества и други заинтересовани 

страни, с цел изчистване на Методиката 

за определяне на цени на балансираща 

енергия. 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 

Методика по  Няма предложен текст. Дружеството изразява опасения, че Предложението не се 
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чл. 105, ал. 4 от 

ПТЕЕ 

„ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД 

изменението ще доведе до увеличаване 

на цената за недостиг, в случай че 

независимият преносен оператор 

използва енергия като аварийна помощ 

от съседни контролни зони за покриване 

на небалансите. В тази връзка апелира за 

стриктен контрол от страна на 

Комисията по отношение на прилагането 

на приетата „Методика за определяне 

цени на балансираща енергия“. 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 

Методика по 

чл. 105, ал. 4 от 

ПТЕЕ 

„ГЕН-И, 

търговия и 

продажба на 

електрическа 

енергия“ д.о.о. 

 Да се запазят досега използваните 

формули за определяне цената на 

балансиращата енергия. 

Дружеството посочва, че въз основа на 

предложените промени в Методиката за 

определяне на цени на балансираща 

енергия, балансиращите цени ще бъдат 

прехвърлени от изчисляване по офертна 

цена (bidding price) към сетълмент цена 

(settlement price). По-конкретно, ECO 

ЕАД ще отдава цялата енергия от 

излишъци по най-ниската цена, 

използвана в микса, докато дефицитите 

ще бъдат начислени по най-високата 

цена, което ще доведе до значително 

увеличение на цените на балансираща 

енергия. Подчертава, че увеличените 

разходи за балансиране се очаква 

допълнително да повишат цените за 

крайните клиенти, тъй като те ще се 

калкулират в цената на енергията от 

техните доставчици. 

При текущата Методика всяко от 

количествата, които са част от 

изчисляването на балансиращата цена, се 

начислява по реалната му цена и отразява 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 
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реалния разход, направен от ECO ЕАД. 

Предвид горното предлага да продължи 

да се прилага съществуващата Методика, 

определяща балансиращите цени, за да се 

избегне изкривяването на пазара на 

електроенергия. 

Методика по 

чл. 105, ал. 4 от 

ПТЕЕ 

АТЕБ 

 Няма предложен текст. Според АТЕБ при този нов предложен 

вариант на формулата, ECO ЕАД ще 

начислява на пазара по-високи разходи, 

отколкото е заплатило на доставчиците. 

Това неминуемо ще отвори още повече 

ножицата между цените за излишък и 

недостиг. В тази връзка предлага 

„пределната“ цена за доставчиците на 

балансираща енергия да се прилага само 

след промяна на ценообразуването, по 

начин, който не „наказва“ балансиращите 

групи, които „помагат“ на системата (т.е. 

са в обратна посока на системния 

небаланс). Във връзка с горното и с цел 

избягване на сътресения на пазара на 

електрическа енергия настоява да се 

отложи промяната за въвеждане на 15-

минутен период на сетълмент, както и да 

се прилагат досега използваните 

формули за определяне цените на 

балансираща енергия, до момента, в 

който целият балансиращ механизъм 

бъде усъвършенстван – когато започнат 

да се прилагат Регламент 2017/2195 и 

Регламент 2019/943 в пълната им цялост. 

В противен случай се създава риск от 

значително увеличение на цените за 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 
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крайните потребители. Отбелязва, че 

според същия регламент и позовавайки 

се на чл. 62 от него, КЕВР може да не 

въвежда 15-минутен период на 

сетълмент, както и да не променя 

формулите за изчисляване на цената на 

балансираща енергия. Отлагането е с 

действие най-късно до 1 януари 2025 г. 

Методика по 

чл. 105, ал. 4 от 

ПТЕЕ 

БВА 

 Да се запазят досега използваните 

формули за определяне цената на 

балансиращата енергия. 

БВА посочва, че формулата за цената на 

балансиращата енергия за недостиг 

обединява количества балансираща 

енергия от различни източници, които 

съгласно новото предложение, ще бъдат 

умножавани по най-високата цена за 

енергия, която независимият преносен 

оператор закупува за период на 

сетълмент. Това означава, че всички 

количества балансираща енергия ще 

бъдат умножени по цена, която е 

значително по-висока от реалните 

разходи на ECO ЕАД за извършване на 

отделните покупки. Обратно, при 

формулата за цената за балансиращата 

енергия за излишък, където ECO ЕАД 

предлага количествата балансираща 

енергия да бъдат умножени по най-

ниската цена, цената за излишък към 

пазарните участници би била дори по-

ниска. Според БВА новите формули ще 

доведат до значително увеличение на 

цените на балансираща енергия и 

разширяване на ножицата между цена на 

излишък и недостиг. Затова настоява 

Предложението не се 

приема, като аргументи са 

изложени по-горе. 
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регулаторът да запази действащите към 

момента формули за изчисляване на 

цената на балансиращата енергия, при 

които всяко количество балансираща 

енергия се остойностява по реалната си 

цена. Отбелязва, че изчислена по този 

начин, цената на балансиращата енергия 

отразява справедливо реалните разходи 

на ECO ЕАД за нейната покупка. 

По отношение на цената на 

балансиращата енергия насърчава 

регулатора да работи в посока прилагане 

на чл. 6 (5) от Регламент 2019/943, а 

именно: „дисбалансите да се уреждат на 

цена, която отразява стойността на 

енергията е реално време“. 

Преходни и 

заключителни 

разпоредби 

(ПЗР) 

„ЧЕЗ 

България“ ЕАД 

§ 101. В срок до 31.12.2020 г. 

независимият преносен оператор 

приема и публикува на интернет 

страницата си инструкцията по чл. 88, 

ал. 3 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия. 

 

§ 102. Тези правила влизат в сила от 

деня на обнародването им в 

„Държавен вестник“, с изключените 

на § 3, § 69, т. 2, § 71, § 72, § 76, § 95, 

т. 3, § 97 и § 98, които влизат в сила 

от 01.07.2020 г., § 29, т. 4, който влиза 

от 01.05.2020 г. и § 70, който влиза в 

сила от датата, на която независимият 

преносен оператор започне да 

извършва процедурата по уравняване 

§ 101. Инструкцията по чл. 88, ал. 

3, разработена от независимия 

преносен оператор и операторите 

на електроразпределителните 

мрежи, се публикува на интернет 

страницата на независимия 

преносен оператор не по-късно от 

31.12.2020 г. 

 

§ 102. Тези правила влизат в сила 

от деня на обнародването им в 

„Държавен вестник“, с 

изключение на: 

1. § 3, § 69, т. 2, § 71, § 72, § 76, § 

97 и § 98, които влизат в сила от 

01.07.2020 г.; 

2. § 29, т. 4, който влиза в сила от 

Дружеството посочва, че съгласно чл. 

88, ал. 3 инструкцията, в която се 

определят изискванията за единния 

електронен формат за обмен на данни на 

пазара на електрическа енергия, се 

разработва съвместно от всички 

мрежови оператори – от независимия 

преносен оператор и от операторите на 

електроразпределителни мрежи, а не 

еднолично от независимия преносен 

оператор. Съгласно § 77 от ПЗР на ПИД 

на ПТЕЕ (обн. ДВ 100/2017 и изм. ДВ 

бр. 72/2018 г.) последният е натоварен с 

още една задача, а именно – да 

публикува на интернет страницата си 

разработената инструкция. 

В тази връзка предлага редакция на § 

Предложението по § 101 се 

приема. 

 

Предложението по § 102 се 

приема по принцип. В 

тази връзка разпоредбата 

придобива следната 

редакция: 

§ 102.  Тези правила влизат 

в сила от деня на 

обнародването им в 

„Държавен вестник“, с 

изключение на: § 29, т. 4, 

който влиза в сила от 

01.05.2020 г., § 3, § 76, т. 2, 

§ 78, § 79, § 83, § 108 и § 

109, които влизат в сила от 
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на дисбалансите по чл. 22 от 

Регламент (ЕС) 2017/2195 на 

Комисията от 23.11.2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийното балансиране. 

01.05.2020 г.; 

3. § 70, който влиза в сила от 

датата, на която независимият 

преносен оператор започне да 

извършва процедурата по 

уравняване на дисбалансите по 

чл. 22 от Регламент (ЕС) 

2017/2195 на Комисията от 

23.11.2017 г. за установяване на 

насоки за електроенергийното 

балансиране; 

4. § 54, който влиза в сила от 

началото на месеца. следващ 

месеца на влизане в сила на тези 

правила. 

101, която е в съответствие с чл. 88, ал. 3 

от ПТЕЕ и която отразява 

действителното фактическо положение 

във връзка с разработването на 

инструкцията, вкл. тази, която в момента 

е публикувана на интернет страницата 

на ECO ЕАД. 

 

Дружеството предлага предложението за 

въвеждане на период на сетълмент на 15 

минути да се преразгледа и да се отложи 

за период, който ще позволи на 

участниците на пазара да се подготвят, 

както и да се предвиди работа в тестови 

режим за определен период от време. 

Посочва, че разходите за небаланси на 

клиенти, крайни снабдители, централи и 

електроразпределителни дружества ще 

се увеличат няколко пъти. 

Същевременно, няма платформа за 

покупка и продажба на енергия на 15-

минутен период. Новият модел изисква 

цялостна реконструкция на ИТ 

инфраструктурата, увеличение на 

честотата и обема на обмен на данни, 

цялостна промяна на културата на 

потребление и поведение на клиентите и 

търговските участници. 

Предлага също така прилагането на 

новия ред за подаване на заявления, 

регламентиран в чл. 99, ал. 4 да влезе в 

сила от месеца, следващ месеца на 

влизане в сила настоящото изменение на 

ПТЕЕ. Намира този минимален преходен 

01.07.2020 г., § 54, който 

влиза в сила от първо число 

на месеца, следващ месеца 

на влизане в сила на тези 

правила и §77, който влиза 

в сила от датата, на която 

независимият преносен 

оператор започне да 

извършва процедурата по 

уравняване на дисбалансите 

по чл. 22 от Регламент (ЕС) 

2017/2195 на Комисията от 

23.11.2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийното 

балансиране. 
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период за наложителен, за да може 

започнатите процедури да се довършат 

по досегашния ред, както и новият ред 

да се въведе от първо число на месеца. 

ПЗР 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

§ 101. В срок до 31.12.2020 г. 

независимият преносен оператор 

приема и публикува на интернет 

страницата си инструкцията по чл. 88, 

ал. 3 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия. 

 

§ 102. Тези правила влизат в сила от 

деня на обнародването им в 

„Държавен вестник“, с изключените 

на § 3, § 69, т. 2, § 71, § 72, § 76, § 95, 

т. 3, § 97 и § 98, които влизат в сила 

от 01.07.2020 г., § 29, т. 4, който влиза 

от 01.05.2020 г. и § 70, който влиза в 

сила от датата, на която независимият 

преносен оператор започне да 

извършва процедурата по уравняване 

на дисбалансите по чл. 22 от 

Регламент (ЕС) 2017/2195 на 

Комисията от 23.11.2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийното балансиране. 

§ 101. В срок до 31.12.2020 г. 

независимият преносен оператор 

публикува на интернет 

страницата си съобщение, в което 

се посочва началният момент за 

прилагане на инструкцията по чл. 

88, ал. 3 от Правилата за търговия 

с електрическа енергия. 

 

§ 102. Тези правила влизат в сила 

от деня на обнародването им в 

„Държавен вестник“, с 

изключените на § 3, § 69, т. 2, § 

71, § 72, § 76, § 95, т. 3, § 97 и § 

98, които влизат в сила от 

01.07.2020 г., § 29, т. 4, който 

влиза от 01.05.2020 г., § 54, в 

частта му, засягаща изменението 

на чл. 99, ал. 4, който влиза в сила 

от 01.01.2021 г. и § 70, който 

влиза в сила от датата, на която 

независимият преносен оператор 

започне да извършва процедурата 

по уравняване на дисбалансите по 

чл. 22 от Регламент (ЕС) 

2017/2195 на Комисията от 

23.11.2017 г. за установяване на 

насоки за електроенергийното 

балансиране. 

Предложението по § 101 е във връзка с 

необходимост от прецизиране на 

разпоредбата. 

 

Предвид липсата на пълна готовност у 

търговските участници и все още 

нестартиралия електронен обмен на 

данни, дружеството счита за необходимо 

предложеното допълнение в § 102 от 

ПИД на ПТЕЕ с цел отлагане влизането 

в сила на разпоредбата на чл. 99, ал. 4. 

Предложението по § 101 се 

приема по принцип, като е 

отразено по-горе. 

 

Предложението по § 102 се 

приема по принцип, като е 

отразено по-горе. Толкова 

дълго отлагане не е 

необходимо, тъй като 

предложената редакция на 

чл. 99, ал. 4 цели въвеждане 

на подаване на заявление по 

електронен път (електронна 

поща или друг електронен 

канал за информация), а не 

подаване на заявления чрез 

единна информационна 

платформа или заявление в 

електронна форма с 

електронен подпис и т.н.. 
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ПЗР 

„ЕНЕРГО-ПРО 

Варна“ ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 103.Няма съществуващ текст. 

§ 103. (нов) В едномесечен срок 

от влизането в сила на тези 

правила КЕВР актуализира 

инструкцията по чл. 103а. 

Инструкцията продължава да се 

прилага до нейното 

актуализиране, като в 

процедурата по смяна на 

доставчик за клиенти, за които се 

прилагат стандартизирани 

товарови профили, се спазват 

изискванията на чл. 99, ал. 3 и чл. 

104г, ал. 1. 

Предвид промените в чл. 99, ал. 3 и 

предложението за изменение на чл. 104г, 

ал. 1 дружеството счита за необходимо 

КЕВР да актуализира инструкцията по 

чл. 103а от ПТЕЕ по отношение на 

отпадането на изискването за 

предоставяне на нотариално заверено 

пълномощно и инициирането на смяната 

на доставчик единствено чрез новия 

доставчик/координатор. 

Предложението се приема 

по принцип. В тази връзка 

чл. 103а се заличава, а 

разпоредбите на 

инструкцията за реда и 

условията за смяна на 

доставчик на електрическа 

енергия на клиенти, 

притежаващи обекти, за 

които се прилагат 

стандартизирани товарови 

профили се инкорпорират в 

ПТЕЕ. 

ПЗР 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

§ 102. Тези правила влизат в сила от 

деня на обнародването им в 

„Държавен вестник“, с изключените 

на § 3, § 69, т. 2, § 71, § 72, § 76, § 95, 

т. 3, § 97 и § 98, които влизат в сила 

от 01.07.2020 г., § 29, т. 4, който влиза 

от 01.05.2020 г. и § 70, който влиза в 

сила от датата, на която независимият 

преносен оператор започне да 

извършва процедурата по уравняване 

на дисбалансите по чл. 22 от 

Регламент (ЕС) 2017/2195 на 

Комисията от 23.11.2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийното балансиране. 

Няма предложен текст. Дружеството посочва, че с оглед 

спецификата на производството на 

енергия от вятърни централи 

намаляването на периода на сетълмент 

ще доведе до повишаване на разходите 

за небаланси, дължими от такъв тип 

производители. Съгласно Регламент 

(ЕС) 2017/2195 крайният срок за 

въвеждане на този период на сетълмент е 

края на м. декември 2020 г. 15-минутен 

сетълмент следва да бъде съпътстван с 

изпълнение на всички задължения на 

независимия преносен оператор (НПО) 

по посочения по-горе регламент, както и 

осигуряване на възможност за търговия с 

енергия на организирания борсов пазар 

за период от 15 минути. Към момента 

БНЕБ ЕАД няма техническа възможност 

за реализиране на това предложение в 

срока, който предлага КЕВР. 

Предложението се приема 

по принцип, като е 

отразено по-горе. 
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Дружеството счита, че с оглед 

оптимизиране на небалансите, като 

минимум търговията с енергия на 

сегмент „в рамките на деня“ би следвало 

да осигурява възможност за сключване 

на търговски сделки с период на 

доставка 15 минути. Предлага въвеждане 

на 15-минутния сетълмент във възможно 

най-късния момент, за да се осигури 

адекватна подготовка на 

производителите, независимия преносен 

оператор и оператора на борсовия пазар. 

По ПТЕЕ 

АТЕБ 

„ГЕН-И, 

търговия и 

продажба на 

електрическа 

енергия“ д.о.о. 

Няма съществуващ текст. Няма предложен текст. 1. Според лицата чл. 12 от Регламент 

2017/2195 вече е трябвало да бъде 

приложен във връзка с изискванията за 

оповестяване на информация от страна 

на преносния оператор. Тези разпоредби 

е трябвало да се изпълняват от ECO ЕАД 

още в края на 2019 г., което не е 

направено, нито пък е публикувано 

мотивирано решение за изключение от 

прилагането на чл. 12 от регламента, 

каквито са изискванията. Нещо повече, в 

момента търговските участници не 

получават дори седмичен сетълмент, 

предвиден в чл. 98, ал. 1 от ПТЕЕ. 

Отбелязват, че съгласно цитираната 

разпоредба на регламента ECO ЕАД 

следва да публикува 30 мин. след 

изтичане на съответния период 

информация за системния небаланс и 

подадените и активираните оферти за 

балансиране. 

По отношение на 

изложеното по т. 1 

аргументи са изложени 

по-горе. 

 

По отношение на 

изложеното по т. 2, § 1. 14 

от ДР по ПИД на ПТЕЕ 

отпада. 

 

По отношение на 

изложеното по т. 3 

аргументи са изложени в 

съгласувателната таблица 

по ПИД на ПТЕЕ след 

първото обществено 

обсъждане. 
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2. Обръщат внимание и на изискванията 

на влезлия в сила от 01.01.2020 година 

Регламент 2019/943 и по-специално чл. 8, 

т. 2 от него, съгласно която НОПЕ 

(Номиниран оператор на пазара на 

електроенергия) предоставят на 

участниците на пазара възможност да 

търгуват с енергия на времеви интервали, 

които са поне толкова кратки, колкото е 

периодът за уреждане на дисбаланси на 

пазарите както за ден напред, така и в 

рамките на деня. 

3. Настояват да се създаде възможност 

търговските участници да подават 

небалансирани графици в ден-1 към 

независимия преносен оператор, т.е. да 

могат да затварят отворени позиции на 

пазар „в рамките на деня“. Това ще даде 

възможност за оптимизация от страна на 

пазарните участници и ще доведе до 

увеличаване на ликвидността на пазар „в 

рамките на деня“. Към момента подобна 

практика неофициално се прилага от 

ЕСО ЕАД за подаване на небалансирани 

графици в Д-1, както и е обичайна 

практика на други европейски пазари, 

вкл. Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, 

Австрия и др. ЕСО ЕАД би следвало да 

може да изисква по-високи обезпечения 

за пазарните участници, които изберат да 

затварят позициите си на  пазар „в 

рамките на деня“, което ще гарантира 

финансовата сигурност на оператора. 
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По ПТЕЕ 

БВА 

Няма съществуващ текст Няма предложен текст. С цел осигуряване на прозрачност в 

работата на балансиращия пазар, БВА 

предлага в настоящите ПИД на ПТЕЕ 

регулаторът да предвиди ECO ЕАД да 

публикува цените за небаланс според 

подадените оферти и активирани 

източници на балансираща енергия, 

включително и количествата активирана 

балансираща енергия, за всеки период на 

сетълмент не по-късно от деня, следващ 

деня на доставка. 

Предложението не се 

приема. Аргументи са 

изложени по-горе. 

По ПТЕЕ 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

Няма съществуващ текст. Няма предложен текст. 1. Дружеството настоява НПО да бъде 

задължен да предоставя адекватна и 

бърза информация относно 

балансирането и цените за балансиране 

съгласно чл.12 от Регламент (ЕС) 

2017/2195. Според него прозрачността 

при определяне на цените на 

балансиращата енергия (цена на 

доставчици на балансираща енергия и 

формиране на цените на небаланс 

излишък и недостиг на НПО), както и 

предоставянето на информация от страна 

на НПО в сроковете, посочени в 

регламента, са две от най-важните 

предпоставки за функциониране на 

пазара на енергия и оптимизиране на 

разходите за небаланс на всеки от 

участниците в процеса. 

2. Във връзка с прякото прилагане на 

посочения регламент дружеството 

обръща внимание на предложението за 

изменение на Методиката за образуване 

Предложенията не се 

приемат. Аргументи са 

изложени по-горе. 

Промяната в методиката е  

във връзка с изискванията 

на чл. 30, § 1, б. „а“ от 

Регламент (ЕС) 2017/2195 

на Комисията от 23 

ноември 2017 година за 

установяване на насоки за 

електроенергийното 

балансиране, съгласно 

който плащанията се 

извършват по най-високата 

или най-ниската приета 

офертна цена (pay as 

cleared). 
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на цените на балансираща енергия и 

липсата на анализ относно изпълнението 

на чл. 44, § 2 от Регламент (ЕС) 

2017/2195 ( Всеки съответен 

регулаторен орган по член 37 от 

Директива 2009/72/ЕО гарантира, че 

никой подведомствен нему ОПС да не 

получава икономически ползи или загуби 

във връзка с финансовия резултат от 

уреждането по реда на глави 2, 3 и 4 от 

настоящия дял през регулаторния 

период, определен от съответния 

регулаторен орган, и че всеки 

положителен или отрицателен 

финансов резултат вследствие на 

уреждането по реда на глави 2, 3 и 4 от 

настоящия дял се прехвърля към 

ползвателите на мрежата по силата на 

приложимите национални разпоредби). 

Посочва, че няма ясна връзка между 

формирането на цената на балансираща 

енергия от НПО и цените, по които НПО 

купува балансираща енергия. 

По ПТЕЕ 

„ЕВН 

България“ ЕАД 

Няма съществуващ текст. Няма предложен текст. 1. Дружеството счита, че трябва да се 

промени подходът при оттегляне на 

координатор на балансираща група, тъй 

като сегашният механизъм, съдържащ се 

в разпоредбата на чл. 67, ал. 1 ПТЕЕ, е 

неприложим на практика. В тази връзка 

предлага Комисията да преразгледа и 

цялостно да синхронизира модела на 

оттеглянето на координатор на 

балансираща група с останалата част на 

Не е предложен конкретен 

текст, който да бъде 

обсъден. 

 

Предложението по т. 2 не 

се приема. Съгласно чл. 57, 

ал. 1, т. 2 от ПТЕЕ при 

отстраняване на 

координатор 

производителите, които 
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нормативната уредба, така че да има ясно 

определени срокове и начин на действие, 

съответно отговорности и права на 

участниците на пазара на балансираща 

енергия. 

2. На следващо място отбелязва, че в 

предложенията на КЕВР отново не 

намира място процедура и съответно 

остава нерегламентирана ситуацията, при 

която производители на електрическа 

енергия с обща инсталирана мощност 1 

MW и над 1 MW, когато координаторът 

им на балансираща група бъде отстранен 

по някаква причина от 

електроенергийния пазар. Посочва, че чл. 

56а, ал. 6 от ПТЕЕ дава насока само за 

онези производители, които имат 

сключен договор за изкупуване на 

електрическата енергия с крайния 

снабдител, но не и за тези, които нямат 

такъв договор и продават произведената 

от тях енергия на организиран борсов 

пазар. Счита за необходимо в настоящата 

процедура за изменение и допълнение на 

ПТЕЕ да бъде разписана и тази 

процедура, която на практика би създала 

редица оперативни проблеми за 

участници на пазара и техните клиенти. 

сключват сделки по 

свободно договорени цени, 

отговарят сами за 

небалансите на своите 

обекти за времето, през 

което не са прехвърлили 

отговорността си за 

балансиране на друг 

координатор на 

балансираща група. 

По ПТЕЕ 

АСЕП 

Няма съществуващ текст. Няма предложен текст. АСЕП счита, че досегашната практика за 

увеличаване на количествата без 

решение на КЕВР за изменение на 

разполагаемостта противоречи на 

логиката на Закона за енергетика. АСЕП 

Предложението не се 

приема. Същото е 

неотносимо към 

настоящото производство, а 

към такова за утвърждаване 
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настоява всички допълнителни 

количества, които надхвърлят 

определената разполагаемост в ценовото 

решение или актуализираната такава по 

реда на чл. 31б, ал. 1, т. 1 от ЗЕ да се 

закупуват от организиран борсов пазар. 

на цени в сектор 

„Електроенергетика“.  

По ПТЕЕ 

Асоциация 

„Хидроенергия“ 

Няма съществуващ текст. Няма предложен текст. 1. Според асоциацията в ПТЕЕ има 

много препратки към други нормативни 

актове и към инструкции и правила, 

приети от независимия преносен 

оператор (НПО). Посочва, че съгласно 

чл. 39 и сл. от Указ № 883 за прилагане 

на Закона за нормативните актове 

използването на правно-техническия 

способ „препращане“ при 

формулирането на разпоредбите на тези 

правила се допуска по изключение в 

посочените случаи. Препращането трябва 

да улеснява, а не да води до неяснота. 

Според „Хидроенергия“ в противоречие 

с чл. 40 от Указ № 883 са всички 

препратки към посочените актове – 

липсва обозначението на конкретната 

разпоредба, наименованието на акта, а 

при първото препращане и съответния 

брой на държавен вестник, където актът е 

обнародван. Така направените препратки 

изключително много затрудняват 

прилагането на правилата, водят до 

объркване и налагат тълкуване (тъй като 

в повечето норми се посочват общо 

другите актове, а не конкретни техни 

норми). От друга страна в актовете към 

Предложенията не 

съдържат конкретни 

текстове, които да бъдат 

обсъдени. 
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които препраща норма от ПТЕЕ е налице 

обратна препратка към настоящите 

ПТЕЕ. 

2. По отношение на инструкциите и 

другите документи на НПО или на 

съответния мрежови оператор (чл. 102, 

ал. 10) посочва, че същите следва да 

бъдат обхванати от ПТЕЕ относно 

начина и реда на тяхното приемане, 

изменение и/или отмяна, публикуване, 

уведомяване на КЕВР, влизане в сила и 

др. без изрично регламентиране на тези 

въпроси дейността на ECO ЕАД в тази 

насока остава без контрол. 

3. Счита за необходимо в определенията 

в ПТЕЕ да се уеднаквят понятията, 

използвани в Регламент № 2017/2195, с 

понятията в ПТЕЕ, особено тези, които 

не са дефинирани в ЗЕ, предвид 

принципа на примата на правото на ЕС и 

особено поради задължителното пряко 

прилагане на регламента в неговата 

цялост във всички държави членки. 

Настоява да се дадат коректни 

определения на използваните и/или 

нововъведени понятия – напр. 

агрегирани съоръжения/обекти, временно 

уведомление за експлоатация (чл. 12 и 

др.), централния регулатор на 

електроенергийната система (чл. 107, т. 

1). Настоява също да се използват 

еднакви понятия – напр. договор за 

продажба на електрическа енергия (а не 

договор за доставка); разполагаемост за 
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студен резерв (чл. 2, ал. 2, т. 5)/бавен 

(студен) резерв (чл. 9 и др.). 

4. Предлага да се определи срок за 

представяне от ECO ЕАД на условия или 

методики съгласно чл. 5 от Регламент № 

2017/2195, които подлежат на одобрение 

от регулаторния орган, както и срок за 

приемането им от КЕВР след провеждане 

на процедурата по чл. 10 от регламента. 

5. Предлага да се определи срок за 

провеждане на процедура по 

предварително оценяване от ECO ЕАД 

съгласно изискванията на чл. 159 и 162 

от Регламент (ЕС) 2017/1485 и да се 

публикуват данните от провеждането 

(ако такава е проведена, къде са 

публикувани данните за това). Отбелязва, 

че в Правилата за управление на 

електроенергийната система, както и в 

ПТЕЕ не се съдържат подобни правила 

или ред за това, независимо че чл. 117 

препраща към тях или че чл. 124, ал. 1, т. 

1 посочва „необходимите условия за 

регистрация като доставчик на 

балансираща енергия“. Посочва, че не 

става ясна изготвени ли са от ОПС 

предложения съгласно чл. 18 от 

регламента. 

6. Настоява да се определи срок на ОПС 

да изготвят предложение за методика за 

класифициране на целите на 

задействането на офертите за 

балансираща енергия съгласно чл. 29 от 

Регламент № 2017/2195. 
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7. Във връзка с предложеното изменение 

на чл. 9 поставя въпросът за начина на 

издаване на инструкции, правила, 

методики и др. документи от ECO ЕАД – 

правното основание за това, изрично да 

се посочват редът и условията за тяхното 

приемане и изменение, в кои случаи е 

необходимо одобряването им от КЕВР, 

публикуването им на сайта на ECO ЕАД 

и т.н. Счита, че Правилата за провеждане 

на търгове трябва да се регламентират в 

ПТЕЕ, а не в Правилата за управление на 

електроенергийната система. 


