ПРОТОКОЛ
София, 22.12.2020 г.
от Обществено обсъждане
на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на
организиран борсов пазар на електрическа енергия.
Днес, 22.12.2020 г. от 10:03 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в пълен
състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка
Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 274/17.12.2020 г., т. 5, за участие в общественото обсъждане на доклад
относно проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на
организиран борсов пазар на електрическа енергия и проект на акт са поканени държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации
на потребители.
Докладът и проектът на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа
на организиран борсов пазар на електрическа енергия са изготвени от работна група в
състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя
Андонова, Радостина Методиева, Радослав Райков, Силвия Петрова.
На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
за преодоляване на последиците, решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т.
8, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и
социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно
предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила
заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за
дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания
(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 21.12.2020г.) и чрез
програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 16:00
часа на 21.12.2020 г.
София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

С писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-665/17.12.2020 г. като заинтересовани лица за
дистанционно участие са поканени: „Българска независима енергийна борса“ ЕАД,
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Национална електрическа компания“
ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД,
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД,
„Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД,
Асоциация на търговците на електроенергия в България, Асоциация свободен
енергиен пазар, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска
федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българска браншова камара
на енергетиците, Асоциация на топлофикационните дружества, Българска
ветроенергийна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, Българска
соларна асоциация и Асоциация на производителите на екологична енергия.
Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са
заявили:
 г-н Константин Константинов – изпълнителен директор на Българска
независима енергийна борса ЕАД;
 г-жа Мария Кръстева – изпълнителен директор на Асоциация свободен
енергиен пазар.
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Национална електрическа компания“
ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „Електроразпределение
Север“ АД, „Електроразпределение Златни пясъци“ АД, Асоциация на търговците на
електроенергия в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска
федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българска браншова камара на
енергетиците, Асоциация на топлофикационните дружества, Българска ветроенергийна
асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, Българска соларна асоциация и
Асоциация на производителите на екологична енергия не са заявили дистанционно
участие в обществено обсъждане.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Нека най-напред дадем думата на г-н Константин Константинов, изпълнителен
директор на Българска независима енергийна борса ЕАД, за да изрази становището на
Борсата относно предложения проект на Правила. Връзка с г-н Константинов.
Служител от КЕВР потърси г-н Константин Константинов, изпълнителен
директор на Българска независима енергийна борса ЕАД, за видео разговор чрез
програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Здравейте, г-н Константинов.
К. Константинов – изпълнителен директор на Българска независима
енергийна борса ЕАД:
Добро утро, г-н Председател. Благодаря Ви за предоставената възможност.
Уважаеми дами и господа членове на Комисията, уважаеми г-н Младеновски, уважаеми
колеги. Аз ще бъда изключително кратък като представя на Вашето внимание, както се
казва с две думи, мотивите, съгласно които ние входирахме в КЕВР тази молба за
разглеждане на евентуална промяна в Правилата за работа на организиран борсов пазар. В
случая тя касае единствено платформата за сключване на дългосрочни сделки, т. нар.
платформа Двустранни договори и в частност екран Непрекъсната търговия. По принцип
нормално за всеки борсов оператор е непрекъснато да се стреми да разширява
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портфолиото от предлагани канали, чрез които борсовите и търговските участници да
могат да сключват сделки помежду си. Именно поради този факт ... ще бъда откровен с
Вас, че ми е нетипично да предлагам замразяване на някои от тези т. нар. канали, но от
друга страна, спецификата на търговия с електрическа енергия в България и по-точно
начинът на търговия на този екран Непрекъсната търговия, където и Вие знаете, в работни
дни, в работната част от всеки ден има възможност търговските участници да поддържат
непрекъснато активни оферти купува и активни оферти продава. За жалост, този екран не
се радва на голяма активност и на големи обеми електрическа енергия, които се търгуват
през него. Освен това огромна част от сделките, които са сключени на този екран, и
съответно огромна част от количествата електрическа енергия, търгувани през него, са
обект (ще си позволя грубо да се изкажа) са обект на скандали и може би най-много от т.
нар. сигнали, които подаваме до регулатора, със съмнения за некоректно поведение от
страна на търговските участници са за сделки, сключени на този екран. Тези наши
притеснения бяха подложени на доста широко обсъждане в рамките на няколко месеца,
бих казал с всички търговски участници, най-вече участници на енергийната борса, найвече в най-голяма експертност бяха обсъдени на няколко поредни борсови съвета, които
ние провеждаме регулярно с участници, които представляват голяма част от активните
хора на пазара на електрическа енергия. Смея да твърдя, с единомислие входирахме тази
молба към регулатора да се проведе такова обществено обсъждане и да се разгледа
евентуална такава промяна. Всъщност целта е да имаме възможност след повторно и
конкретно обсъждане с нашите членове да преустановим за известен период от време
работата на някои от екраните. В случая става въпрос за работата на екран Непрекъсната
търговия. Основният мотив за това е, както казах, ниска активност от страна на
търговските участници, ниски обеми, които се търгуват през този екран. И не на последно
място, мисля, че едно такова временно замразяване на неговата работа би подобрила
работата на другия екран на Дългосрочни договори, а именно екран Търгове, където в
края на краищата мисля, че времето, в което могат да се подават оферти, без да има
сключена сделка, елиминира до голяма степен възможността от всякакви било то
предварителни договорки между търговските участници, или каквито и да било съмнения
за търговия и някакво влияние с вътрешна информация.
Накратко това са мотивите. Бих се радвал, ако има въпроси от Ваша страна или
коментари, да ги обсъдим в рамките на днешното обсъждане.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Константинов, за изчерпателното изложение, което направихте.
Да, действително, Вие бяхте инициаторът, за да се стигне до изменение на Правилата за
работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия. От изказването Ви
разбирам, че Вие приемате без забележки конкретните предложени текстове за изменение
на Правилата. Така ли е?
К. Константинов – изпълнителен директор на Българска независима
енергийна борса ЕАД:
Точно така.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Чудесно. Аз ще Ви моля все пак да проследите общественото обсъждане, защото
има още един записан участник – г-жа Мария Кръстева, след което, ако е необходимо, ще
Ви се даде думата да отговорите, ако има определени въпроси, касаещи борсата.
К. Константинов – изпълнителен директор на Българска независима
енергийна борса ЕАД:
Добре, следя го.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря засега. Колеги, преминаваме към становището на Асоциация свободен
енергиен пазар. Становище, което ще изрази г-жа Мария Кръстева. Моля, връзка.
Служител от КЕВР потърси г-жа Мария Кръстева, изпълнителен директор на
Асоциация свободен енергиен пазар, за видео разговор чрез програмата за съобщения
Skype.
Мария Кръстева – изпълнителен директор на Асоциация свободен енергиен
пазар:
Здравейте, г-н Председател. Надявам се да се чуваме.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Чуваме се добре, г-жо Кръстева. Заповядайте да изразите мнението на АСЕП
относно промяната в Правилата.
Мария Кръстева – изпълнителен директор на Асоциация свободен енергиен
пазар:
Благодаря Ви. Като сдружение на търговците на електроенергия, ние подкрепяме
напълно предложения текст на §1 от проекта, защото многократно сме писали, че на този
екран визираме конкретно Continuous trading, а има много съмнителни сделки, които се
случват. Това се определя от самите характеристики на екрана и те няма как да бъдат
променени към този момент. Затова считаме, че такава възможност за временно
замразяване на този екран ще реши част от проблемите на българския пазар, докато се
случат пазарните обединения и се развие до степен на ... да отговаря на западните пазари,
поне централноевропейските. Също така, най-вероятно ще предложим чисто редакционни
промени. Имаме и още няколко предложения за изменения в членове на Правилата за
работа на борсовия пазар, но тях ще Ви ги представим подробно в становище, което ще
входираме в посочения срок.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Кръстева. Разбирам, че също подкрепяте изцяло предложените
текстове на §1 в изменението и допълнението на Правилата за работа на организиран
борсов пазар.
Мария Кръстева – изпълнителен директор на Асоциация свободен енергиен
пазар:
Точно така. Благодарим.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Едновременно с това, Вие сама заявихте, имате възможност в 14-дневен срок,
който е регламентиран по правилата, да внесете и писмено становище със съответни
предложения, за които вече казахте.
Сега се обръщам към г-н Младеновски, като ръководител на работната група, която
изготви промяната в Правилата за работа на организиран борсов пазар. Г-н Младеновски,
имате думата.
П. Младеновски:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми колеги,
които може би гледат общественото обсъждане. Както чухте на всички, които се изказаха,
становищата са положителни относно промените, така и на работната група, тъй като
смятаме, че за дългосрочни продукти екранът Търгове е много по-добра алтернатива
отколкото Continuous trading. Най-малкото, защото търговете се обявяват един или
няколко дни предварително, има възможност за реакции и такива бързи сделки, които да
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пораждат съмнения и впоследствие сигнали и разследване от страна на Комисията, биха
се... , ако не да се избегнат напълно, поне биха били сведени до минимум. По отношение
на казаното от г-жа Кръстева, че ще внесат допълнителни промени в хода на процедурата
по обществено обсъждане, следва да се отбележи, че поради факта, че е много малка
промяната (той е само в един член), Комисията е предвидила съкратени процедури за
провежданото обществено обсъждане, а именно 14 дни, а не 30, както при подобни други
нормативни актове, и не е коректно от страна на Комисията да се приемат предложения на
пазарните участници, когато те не са обсъдени с останалата част от пазарните участници.
Така че бих помолил становищата, ако има такива, да са съсредоточени върху тази
промяна, предложена от Комисията, а именно в този член, съгласно който на борсов съвет
БНЕБ ЕАД може да прекратява работа на някои от екраните на дългосрочните договори.
Благодаря.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Младеновски. Все пак аз се обръщам и към г-н Константинов.
Желае ли да вземе отношение след изказването на г-жа Кръстева?
Служител от КЕВР потърси г-н Константин Константинов, изпълнителен
директор на Българска независима енергийна борса ЕАД, за видео разговор чрез
програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Очевидно вече не е на линия. Благодаря. Надявам се, че г-жа Кръстева
продължава да следи заседанието.
Служител от КЕВР потърси повторно г-н Константин Константинов за видео
разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Заповядайте, г-н Константинов. Бихте ли желали да вземете думата след
изказването на г-жа Кръстева?
К. Константинов – изпълнителен директор на Българска независима
енергийна борса ЕАД:
Единствено да благодаря за предоставената възможност и да изразя това, че се
радвам, че има единомислие между нас, търговските участници, и Вие, като регулатор.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви. Наистина рядко се случва ситуация като тази в случая с изменение и
допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар. Едно пълно единодушие
на участниците на борсата, регулатора, както и на самия оператор - Българска независима
енергийна борса ЕАД. Заедно с това, аз ще подкрепя г-н Младеновски, че би трябвало
АСЕП, ако е имала допълнителни предложения, да ги депозира преди общественото
обсъждане, за да се чуе мнението на участниците в борсовата търговия, включително и на
оператора на борсата, защото иначе след общественото обсъждане подобни предложения
няма да бъдат публични по отношение на останалите участници. Но в крайна сметка всеки
има право да депозира становището такова, каквото счита, че е полезно за обсъжданата
тема.
Благодаря Ви, г-н Константинов, за участието. Успешен ден Ви желая както на Вас,
така и на г-жа Кръстева.
К. Константинов – изпълнителен директор на Българска независима
енергийна борса ЕАД:
Благодаря. И на Вас весели и топли празници на всички.
5

Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря. И преди да закрия заседанието, първо се обръщам към моите колеги.
Има ли изказвания или въпроси, колеги? Не виждам. В такъв случай, насрочвам закритото
заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по проекта на Правила за
изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия за 08.01.2021 г. от 10 ч. Това означава 14-дневен срок за депозиране
на предложения както от днешните участници, всъщност от г-жа Кръстева, така и от
други, които не са взели участие в общественото обсъждане, но имат отношение към тази
тема. След този 14-дневен срок в един няколкодневен срок да се излезе с мотивирано
предложение за приемане на Правилата за изменение и допълнение на Правилата за
работа на организиран борсов пазар.
Закривам общественото обсъждане.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-665/17.12.2020 г. - покана до заинтересованите
лица относно проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на
организиран борсов пазар на електрическа енергия.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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