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П Р О Т О К О Л 
 

София, 15.04.2020 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа 

енергия 

 

Днес, 15.04.2020 г. от 10:02 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На общественото обсъждане присъства П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 78/10.04.2020 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на 

Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия са поканени 

заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни 

органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на 

потребители. 

 

Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, 

Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова, Радослав 

Райков, Радостина Методиева и Силвия Петрова. 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение и препоръките на Националния 

оперативен щаб за дейността на администрациите в условията на коронавирус COVID-19, 

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 за дистанционно 

участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания (изпращани на 

имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 14.04.2020 г.) и чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-237/10.04.2020 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, 
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„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. 

 

На общественото обсъждане присъства: 

 г-н Константин Константинов – изпълнителен директор на Българска 

независима енергийна борса ЕАД. 

 

Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

 г-жа Христина Горанова – ръководител на сектор „Маркетинг и продажби на 

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД; 

 г-н Андриан Генов – представител на „Енерджи Съплай“ ЕООД; 

 г-жа Антоанета Емануилова – прадсатвител на „Енерджи Съплай“ ЕООД 

 г-н Иван Велев – представител на АСТ Комодитис; 

 г-жа Мария Кръстева – изпълнителен директор на Асоциация свободен 

енергиен пазар; 

 г-н Николай Илиев – заместник-финансов директор на ЕСО ЕАД; 

 г-жа Соня Кадиева. 

 

„Национална електрическа компания“ 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 Иван Н. Иванов: 

Уважаеми колеги, започваме днешното заседание на Комисията за енергийно и 

водно регулиране. Това е обществено обсъждане в пълен състав, днес - на 15.04.2020 г. от 

10:00 часа. Тема на днешното обсъждане е проект на Правила за работа на организиран 

борсов пазар на електрическа енергия и доклад от 07.04.2020 г. относно проекта на 

Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Работната група 

изготвила както проекта на Правила, така и доклада е в състав: Пламен Младеновски, 

Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова, Радослав 

Райков, Радостина Методиева и Силвия Петрова. Знаете, че днешното обществено 

обсъждане се провежда по правилата, които Комисията прие миналата седмица и които са 

в съответствие с извънредното положение в страната. Благодаря на всички присъстващи 

участници. Това са членовете на Комисията, ръководителя на работната група и 

ръководителя на Българската независима енергийна борса, които са с личните си 

предпазни средства (в съответствие с разпоредбите на Националния кризисен щаб). За 

участие в общественото обсъждане Комисията, в спазването на своите правомощия, 

покани двадесет дружества и асоциации, както и Българска независима енергийна борса 

ЕАД, която всъщност е вносител на проекта за Правила. От дружествата единствено се 

озова „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, което ще участва на платформата за комуникация Skype. 
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Заявление за участие в днешното обществено обсъждане са отправили: „Енерджи Съплай“ 

ЕООД (чиято позиция ще бъде представена от Андриан Генов и Антоанета Емануилова); 

АСТ Комодитис (позицията ще бъде представена от Иван Велев). Към тях има изискване., 

когато вземат думата, да представят какъв е поста, който заемат в съответното дружество, 

за да разберем, че се касае за представително участие. Заедно с това, заявления за участие 

са постъпили от Мария Кръстева, Николай Илиев и Соня Кадиева, които също в началото 

на своето изявление трябва да съобщят коя организация или дружество представляват и 

какъв пост заемат в съответната организация. Започваме, както изискват правилата за 

провеждане на обществено обсъждане, със заявилите участие. На първо място това е 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Моля да се включи платформата за комуникация Skype и да чуем 

становището на „АЕЦ Козлодуй“ относно проекта на Правилата за работа на организиран 

борсов пазар на електрическа енергия.  

 

Поради неспазване от страна на г-жа К. Горанова на техническите изисквания за 

участие в общественото обсъждане ( наличие на микрофон), нейното изказване не е 

регистрирано на записа. На 14.04.2020 г. в 15:47 часа на електронната поща на 

служител в КЕВР е постъпило становище от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД във връзка с проекта 

на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. 

Становището е регистрирано в деловодството на КЕВР с вх. № Е-14-24-8/14.04.2020 г. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Горанова. Имате възможност да проследите докрай 

общественото обсъждане. Благодаря Ви за подробното и задълбочено изказване. В голяма 

степен то съвпада с това, което „АЕЦ Козлодуй“ предостави като писмено становище. Ако 

имате допълнение към него, имате възможност в 14-дневен срок да го сторите от името на 

„АЕЦ Козлодуй“. Преминаваме към следващия участник. Това е „Енерджи Съплай“ 

ЕООД, чиято позиция ще бъде изразена от г-н е Андриан Генов и г-жа Антоанета 

Емануилова. Отправям апел към тях и следващите участници да се съсредоточат главно 

върху най-важните техни забележки и становища, а останалото да бъде описано в писмена 

позиция, която имат възможност да изпратят до Комисията.  

 

Служител от КЕВР потърси г-н Генов и г-жа Емануилова за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype. Въпреки продължителното изчакване, г-н Генов и г-жа 

Емануилова не се включиха. (В поканата за участие на общественото обсъждане 

изрично е посочено, че при участие чрез Skype, заявилият участие следва да бъде на 

разположение на 15.04.2020 г. от 10:00 часа и да очаква служители от КЕВР да 

инициират заявка за участие във видео разговор).  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Очевидно г-н Генов и г-жа Емануилова не са на линия. Те имат възможност да 

представят в писмен вид (в двуседмичен срок) своето становище. Преминаваме към АСТ 

Комодитис. Становището ще изрази г-н Иван Велев.  

 

Служител от КЕВР потърси г-н Иван Велев за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype. Въпреки продължителното изчакване, г-н Иван Велев не се включи. (В 

поканата за участие на общественото обсъждане изрично е посочено, че при участие 

чрез Skype, заявилият участие следва да бъде на разположение на 15.04.2020 г. от 10:00 

часа и да очаква служители от КЕВР да инициират заявка за участие във видео 

разговор).  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Също не отговаря. Отново повтарям, че в писмен вид може да представи 

становището на АСТ Комодитис. 
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Преминаваме към г-жа Мария Кръстева. Надяваме се все пак да говорите 

достатъчно високо, защото, използвайки телефон, действително не се чува ясно това, 

което Вие заявявате. Говорете високо и да се надяваме, че ще можем да разпознаем това, 

което говорите.  

 

Поради неспазване от страна на г-жа М. Кръстева на техническите изисквания 

за участие в общественото обсъждане ( наличие на микрофон),  нейното изказване не е 

регистрирано на записа. На 14.04.2020 г. в 17:12 часа на електронната поща на 

служител в КЕВР е постъпило становище от АСЕП във връзка с проекта на Правила за 

работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Становището е 

регистрирано в деловодството на КЕВР с вх. № Е-04-37-6/15.04.2020 г. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Кръстева. Преминаваме към участието на г-н Николай Илиев. 

Моля, включете го чрез платформата Skype. Моля да се представите и да изразите 

становището по проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия. 

 

Николай Илиев – заместник-финансов директор на ЕСО ЕАД: 

Аз съм Николай Илиев - заместник-финансов директор на ЕСО ЕАД. Прегледахме 

внимателно Правилата. Нямаме сериозни забележки. Единствено в чл. 65 и чл. 109, 

съответно в частта за организация на пазара „в рамките на деня“ и „ден напред“ е 

посочено, че всеки ден на доставка се състои от 24 последователни интервала на доставка, 

всеки от един час. Ние считаме, че в Преходните и заключителни разпоредби трябва да 

има текст, че 24 интервала на доставка се прилагат до обявяването от ЕСО ЕАД на 

преминаването към интервал на сетълмент от 15 минути. 

Ще изпратим нашите предложения в съответния срок.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Илиев. Това, което отбелязахте като забележка, би било добре в 

рамките на предстоящите две седмици да го депозирате като писмено становище на ЕСО 

ЕАД в Комисията – към работната група.  

Преминаваме към участието на г-жа Соня Кадиева. Моля да я включите.  

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Соня Кадиева за видео разговор чрез програмата 

за съобщения Skype. Въпреки продължителното изчакване, г-жа Соня Кадиева не се 

включи. (В поканата за участие на общественото обсъждане изрично е посочено, че при 

участие чрез Skype, заявилият участие следва да бъде на разположение на 15.04.2020 г. 

от 10:00 часа и да очаква служители от КЕВР да инициират заявка за участие във видео 

разговор).  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Очевидно г-жа Соня Кадиева не е на линия. При това положение, след като 

поканихме всички заявили участие на платформата за комуникация Skype да вземат 

думата, някои от тях го направиха, други се оказа, че не са на линия, съгласно правилата, 

трябва да представя и получените по имейл становища. Всъщност то е само едно. То е от 

Асоциацията свободен енергиен пазар. Всъщност г-жа Мария Кръстева в своята позиция 

изрази изцяло това, което представя Асоциацията свободен енергиен пазар. Затова няма да 

го чета. Сега давам последователно думата на г-н Константин Константинов, който от 

Българска независима енергийна борса вероятно ще вземе отношение по направените 

изказвания от участниците. Може и извън това да заявите други позиции.  
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Константин Константинов – изпълнителен директор на Българска независима 

енергийна борса ЕАД: 

Бих искал да благодаря за свършената от регулатора работа и едновременно да 

отбележа, че въпреки че това е първо обществено обсъждане на Правилата на работа на 

организиран борсов пазар от 2015 г. досега, когато стартира работата по този тип 

организирана търговия, ние винаги сме съставяли нашите правила заедно с търговските 

участници. Със сигурност декларирам, че борсовият оператор е със съзнанието, че този 

пазар се изгражда съвместно с всички пазарни и търговски участници, както и колегите от 

„АЕЦ Козлодуй“ неведнъж споменаха. Ние също прочетохме проекта на Правила, който 

беше съставен и предложен от регулатора въз основа на предложение от борсовия 

оператор. Тук бих искал да отбележа, че проектът беше входиран веднага след 

публикуването на актуализацията на Закона за енергетиката, където се казваше, че 

енергийният регулатор одобрява борсовите правила. Това се случи октомври месец 2019 г. 

След това, изпълнявайки указанията на КЕВР и по инициатива на борсовия оператор, 

проектът беше актуализиран няколко пъти. Казвам ги тези неща, за да е ясно, както 

журналистите се изразяват, това не са някакви стихийни COVID мерки, а са реакция както 

на борсовия оператор, така и на търговските участници въз основа на натрупания опит 

главно от работата на сегмент двустранни договори до момента и по-ясното изразяване на 

текстовете. Това е с цел еднозначно регламентиране на търговията. Има някои неща, 

които предполагам, че с форматирането са се изменили. Те са по-скоро дребни. Ние ще ги 

отбележим в становище, което ще входираме. Предполагам, че и ние ще имаме право да 

входираме официално становище в този 14-дневен срок. Най-важното от нещата, които ще 

споменем е едно предложение: да се предвиди в Преходни и заключителни разпоредби 

кратък срок за отложено влизане в сила на Правилата след публикуването им в „Държавен 

вестник“. Това се налага поради чисто техническа необходимост. Имаме нужда от няколко 

седмици да пренастроим чисто технически системите за търговия и да могат да се 

провеждат не 7 (както е в момента), а 12 броя търгове на всеки 30 минути, а не както е в 

момента – на всеки кръгъл час. Системите работят по сегашните правила и няма да можем 

да ги регулиране от днес за утре. Повечето от нещата, които чух, най-вече от 

пространното изложение на колегите от „АЕЦ Козлодуй“, са взети предвид в нашите 

Правила. Пак повтарям, че това е още от октомври месец. Радвам се, че работим заедно с 

всички търговски участници и досега и оттук насетне мнението на всеки един участник се 

взема предвид и се дискутира. Ще входираме подробно всичко в писмо до Комисията в 

14-дневен срок. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вие знаете правилата и съм сигурен, че ще се възползвате да си представите 

писменото становище в предвидения двуседмичен срок. Сега се обръщам към г-н 

Младеновски. Г-н Младеновски, от името на работната група, желаете ли да вземете 

думата? 

 

П. Младеновски - директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

По отношение на становищата, които чухме от „АЕЦ Козлодуй“, пространствено 

изложено. Те вече изпратиха писмено становище. След анализ на предложенията им, те 

ще бъдат допълнително имплементирани в Правилата или подробно и мотивирано 

отхвърлени. Имам чувството, че голяма част от тях са провокирани именно от последните 

събития покрай пандемията – падането на цената и изявеното желание на голям брой 

търговски участници за прекратяване на договори, сключени с „АЕЦ Козлодуй“ на 

централизирания пазар за двустранни договори. Именно затова те държат борсовата 

сделка да е неотменим ангажимент и да следват много по-сериозни санкции при 

нарушаването им и създаване на рейтингова система. По отношение на казаното от ЕСО, 

че следва да се регламентират интервалите на доставка на 15 минути в борсовите правила. 
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Тук следва да направим едно разграничение между интервал на доставка за балансиращия 

пазар (който в предстоящото приемане на Правилата за търговия ще се определя от ЕСО) 

и техническата възможност на доставчика на платформата на БНЕБ, а именно на промяна 

на интервала на доставка от един час на 15 минути. При всички положения ще бъде 

добавена такава преходна и заключителна разпоредба, но в никакъв случай няма как 

инструкцията на ЕСО за балансиращия пазар да се отнася и за интервала на доставка и за 

пазара „ден напред“. Само от началото на изказването на г-жа Кръстева по отношение на 

това, че регулаторът би следвало да определя и таксите на БНЕБ. В момента в Закона за 

енергетиката, където ясно са описани пълномощията на Комисията, не съществува 

подобно правомощие и няма как Комисията сама в правила да регламентира подобно 

правомощие, за да определя и таксите на БНЕБ.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Младеновски. Колеги от Комисията, обръщам се към Вас. Има ли 

желание за изказване? Не виждам. Преди да закрия общественото обсъждане още веднъж 

напомням, че 14-дневен е срокът, в който взелите участия, включително и тези, които не 

можаха да вземат участие, желаещите да представят становище могат да го направят 

писмено пред Комисията. Самото закрито заседание, на което Комисията за енергийно и 

водно регулиране ще се произнесе с решение по отношение на Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия, ще бъде проведено на 08.05.2020 г. от 

10:00 часа. Благодаря за участието.  

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-237/10.04.2020 г. - покана до заинтересованите 

лица относно проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа 

енергия 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


