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П Р О Т О К О Л 

 
София, 05.11.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия 

 

 

Днес, 05.11.2021 г. от 11:52 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 

Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти на КЕВР.  

 

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

по Протокол № 245/01.11.2021 г., т. 2, за участие в общественото обсъждане на проект на 

Правила за изменение и допълнение на Правилата 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. 

 

Докладът и проектът на Правила за изменение и допълнение на Правилата за 

работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия са изготвени от работна 

група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан 

Стоянов, Радостина Методиева, Радослав Райков и 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 04.11.2021г.) и чрез 
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програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 16:00 

часа на 04.11.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-13-210-22/01.11.2021 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. 

 

 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ 

ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, 

„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 фотоволтаична асоциация, Българска соларна асоциация и Асоциация на 

производителите на екологична енергия не са заявили дистанционно участие в 

обществено обсъждане. 

  

Заявилите участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype 

са: 

• г-н Георги Самандов – заместник – министър на Министерство на енергетиката; 

• г-н Радул Илиев – ръководител отдел „Правно обслужване“ в „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД; 

• г-жа Петя Шикова – ръководител отдел в дирекция „Регулаторно и правно 

управление“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД; 

• г-жа Миглена Стоилова – представител на Българска ветроенергийна асоциация; 

• г-жа Симона Христова – представител на „Мост Енерджи“ АД; 

• г-н Николай Димитров – представител на Българска асоциация на стопанските 

потребители на електрическа енергия. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

 За участие в общественото обсъждане са се записали: „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД - становището ще изрази г-н Радул Илиев – ръководител отдел 

„Правно обслужване“, „ЧЕЗ Електро България“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и 

„ЧЕЗ Трейд България“ - становището ще изрази г-жа Петя Шикова - ръководител отдел в 

дирекция „Регулаторно и правно управление“ на ЧЕЗ България ЕАД, Българска 

ветроенергийна асоциация - г-жа Миглена Стоилова, „Мост Енерджи“ АД - г-жа Симона 

Христова, Българска асоциация на стопанските потребители на електрическа енергия - г-н 

Николай Димитров. Това са участниците в общественото обсъждане, като накрая ще дам 

думата и на г-н Георги Самандов - заместник – министър на енергетиката. Така, и разбира 

се, това отношение ще вземат и представителите на работната група. Започваме с г-н 

Радул Илиев - ръководител отдел „Правно обслужване“ в „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД. Моля, връзка по Skype. 
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Служител от КЕВР потърси г-н Радул Илиев - ръководител отдел „Правно 

обслужване“ в „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден! Заповядайте, г-н Илиев. 

 

Радул Илиев – ръководител отдел „Правно обслужване“ в „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Добър ден! Здравейте отново! Уважаеми г-н Председател… 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

По-близо до микрофона, ако обичате, че слабо Ви чуваме. 

 

Радул Илиев – ръководител отдел „Правно обслужване“ в „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Така ли? Ще говоря по-силно. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чудесно! 

 

Радул Илиев – ръководител отдел „Правно обслужване“ в „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Добре. Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми 

колеги, от енергийната борса представихме няколко предложения за промени в Правилата. 

Надяваме се те да допринесат за ефективността, яснотата и сигурността на Правилата за 

работа на организиран борсов пазар. Едно от предложенията е за премахване на една от 

формите за обезпечение на пазарен сегмент „двустранни договори“. Считаме, че по този 

начин ще се повиши сигурността на търговия на този сегмент и особено във връзка с 

евентуално удовлетворяване на добросъвестните участници при неизпълнение на 

задълженията на другата страна. Другите предложения са свързани с доизясняване на 

някои текстове от Правилата. Например: оттеглянето на търговски участник от борсов 

пазар. Досега бяха регламентирани изрично предимно текстове, свързани с отстраняване и 

изключване, а сега решихме да предложим да бъдат доизкусурени текстове относно 

оттеглянето, и не на последно място по важност, предложихме редакция на нормата 

относно формирането на клиринговата цена, тъй като след пазарните обединения на 

сегмент „ден напред“, тя се определя не само от офертите в пазарната зона на Република 

България, а и въз основа на трансграничните потоци, които се обменят между съседните 

пазарни зони и нашата, с които сме обединени. Единствено ще добавя, че ще внесем в 14-

дневния срок едно допълнително предложение за промяна и то е по отношение на срока 

по чл. 153, който предвижда борсовият оператор да отговори на възражение против 

резултатите на сегмент „ден напред“. Сега в най-добрия случай срокът е горе-долу между 

24-26 часа от получаване на такова възражение, но пък от техническа гледна точка 

понякога е необходимо по-дълго време, за да се уточни и отговора. Особено, ако трябва да 

бъде направено проучване, свързано с нашия доставчик на платформата. Общо взето това 

е, което ще кажа. Благодаря Ви, ако има въпроси съм насреща. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. Благодаря Ви, г-н Илиев! Действително моля, останете до края на 

общественото обсъждане, защото вероятно аз трябваше на Вас да Ви дам последен 

думата, тъй като именно „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е вносител на 

предложенията за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов 
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пазар на електрическа енергия, така че запазвам си правото накрая отново да се обърна 

към Вас. Преминаваме към г-жа Петя Шикова - ръководител отдел в дирекция 

„Регулаторно и правно управление“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД. Тя ще изрази становището 

на трите дружества от групата ЧЕЗ, „ЧЕЗ Електро България“, „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Петя Шикова – ръководител отдел в дирекция 

„Регулаторно и правно управление“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Петя Шикова – ръководител отдел в дирекция „Регулаторно и правно 

управление“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Шикова! 

 

Петя Шикова – ръководител отдел в дирекция „Регулаторно и правно 

управление“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД: 

Здравейте, отново! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Отново, сега Ви слушаме и очакваме от Вас да представите становището и на трите 

дружества от групата ЧЕЗ. Заповядайте! 

 

Петя Шикова – ръководител отдел в дирекция „Регулаторно и правно 

управление“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД: 

Благодаря! Заинтересованите дружества от групата на ЧЕЗ се запознаха с 

предложените промени в Правилата за организация на  борсовия пазар. Конкретните ни 

предложения ще ги внесем в писмено становище. Това е към момента. Благодаря Ви! Този 

път съм кратка. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Шикова! Ще чакаме действително внасяне на писменото Ви 

становище в 14-дневен срок. Желаем Ви успешен ден. 

 

Петя Шикова – ръководител отдел в дирекция „Регулаторно и правно 

управление“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД: 

Успешен ден и на Вас! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

 Благодаря! Преминаваме към г-жа Миглена Стоилова, която ще представи 

становището на Българска ветроенергийна асоциация. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Миглена Стоилова – представител на 

Българска ветроенергийна асоциация за видео разговор чрез програмата за съобщения 

Skype. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Очевидно няма отговор, т.е. г-жа Стоилова не е на линия. Тя има възможност да 

внесе писмено становище, т.е. тези права не се губят. Преминаваме към г-жа Симона 

Христова, която е представена като изразител на становището на „Мост Енерджи“ АД. 

Моля, връзка с г-жа Христова. 
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Служител от КЕВР потърси г-жа Симона Христова – представител на „Мост 

Енерджи“ АД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Симона Христова – представител на „Мост Енерджи“ АД: 

Здравейте, отново! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте отново, г-жо Христова! Очакваме от Вас да ни кажете какво е 

становището на „Мост Енерджи“ АД по предложените изменения и допълнения в 

Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Слушаме Ви! 

 

Симона Христова – представител на „Мост Енерджи“ АД: 

Благодаря за възможността. Ние от „Мост Енерджи“ подкрепяме част от промените 

и ще изпратим нашите допълнителни предложения към писменото ни становище в 14-

дневния срок. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Христова! Желая Ви успешен ден! 

 

Симона Христова – представител на „Мост Енерджи“ АД: 

И аз благодаря! Успешен ден! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Преминаваме към г-н Николай Димитров, който ще представи становището на 

Българска асоциация на стопанските потребители на електрическа енергия. Моля, връзка с 

г-н Димитров. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Николай Димитров – представител на Българска 

асоциация на стопанските потребители на електрическа енергия за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype. 

 

Николай Димитров – представител на Българска асоциация на стопанските 

потребители на електрическа енергия: 

Да, моля. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заповядайте, г-н Димитров! Моля Ви да ни представите какво е становището на 

Българска асоциация на стопанските потребители на електрическа енергия по 

предложените изменения и допълнения на Правилата за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия. Слушаме Ви! 

 

Николай Димитров – представител на Българска асоциация на стопанските 

потребители на електрическа енергия: 

Уважаеми г-н Председател, ние ще се възползваме от правото си в 14-дневен срок 

да предоставим подробно становище, разписано в писмен вид, за да може да се запознаете 

с него. Не бих искал да губя време на Комисията към настоящия момент. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Димитров! Успешен ден от името на Комисията! 

 

Николай Димитров – представител на Българска асоциация на стопанските 

потребители на електрическа енергия: 
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Благодаря! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Обръщам се към г-н Георги Самандов – заместник – министър на енергетиката, за 

становище от страна на самото министерство. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Георги Самандов – заместник – министър на 

Министерство на енергетиката за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Георги Самандов – заместник – министър на Министерство на енергетиката: 

Чуваме ли се отново? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чувате ли ни, г-н Самандов?  

 

Георги Самандов – заместник – министър на Министерство на енергетиката: 

Аз Ви чувам. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И ние Вас. Моля… 

 

Георги Самандов – заместник – министър на Министерство на енергетиката: 

Техническият проблем беше преодолян. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Слава Богу, така да бъде и в бъдеще, да нямате такива проблеми. Обръщам се към 

Вас, за да изразите становището на Министерството на енергетиката, което 

представлявате в това обществено обсъждане относно проект на Правила за изменение и 

допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. 

Заповядайте! 

 

Георги Самандов – заместник – министър на Министерство на енергетиката: 

Благодаря Ви! Уважаеми г-н Председател, уважаеми Комисари, уважаеми 

участници. Министерство на енергетиката се запозна с публикуваните искания за 

промени. В тази връзка аз искам да обърна внимание на чл. 139 относно публикуването на 

кривите за търсене и предлагане. В така посоченият текст от „Българска независима 

енергийна борса“ се вижда една неяснота как се формират цените, затова аз предлагам 

кривите на търсене и предлагане все пак да бъдат публикувани, отразявайки и 

междусистемните свързаности, както и подадените зони в българската пазарна зона. Аз 

мисля, че това е възможно и колегите от „Българска независима енергийна борса“ могат 

да осъществят това нещо. Останалите предложения на Министерството на енергетиката за 

стимулиране на дългосрочния пазар за търговия с електрическа енергия, ще получите в 

писмен вид в указания 14-дневен срок. Благодаря Ви! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Самандов! И също към Вас, ще Ви помоля наистина да спазите 

14-дневния срок за представяне на писменото становище, с оглед след това Комисията за 

енергийно и водно регулиране в максимално кратък срок да се произнесе и очакваме след 

това публикуването в Държавен вестник на тези промени. Желая Ви успешен ден от името 

на Комисията. Колеги, нека се обърнем отново към г-н Радул Илиев, мака че единствено г-

н Самандов отправи конкретна забележка по отношение на предложените изменения в 

Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Г-н Илиев, 

желаете ли да вземете думата? 
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Служител от КЕВР потърси отново г-н Радул Илиев - ръководител отдел 

„Правно обслужване“ в „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за видео разговор 

чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Г-н Илиев, Вие, чухте изказването на г-н Самандов. Останалите изказвания 

съдържаха конкретни становища по направените предложения, затова насочвам 

вниманието Ви към изказването на г-н Самандов. Имате ли становище по това, което той 

заяви, свързано с цените на борсата? 

 

Радул Илиев - ръководител отдел „Правно обслужване“ в „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Да, мога единствено да посоча, че нашето желание също беше да публикуваме 

кривите на търсене и предлагане, които да отразяват и потоците, а не само стойностите от 

офертите в българската зона, но в конкретния случай мога да посоча, че това не е така по 

технически причини, останалите борсови оператори (някои от тях) също не могат да 

публикуват подобна информация, а пък други изобщо не публикуват такава информация, 

но мога да заявя, че ако има техническа възможност, да се публикува по този начин, както 

посочи заместник-министъра, ние сме първите, които ще започнем да го правим и ще 

предложим съответни промени, ако са необходими.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Илиев! Сега се обръщам към работната група. Г-н Младеновски, 

желаете ли да вземете думата? 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, аз ще бъда кратък, 

тъй като тук нямаше нещо конкретно, изразено от участниците. Аз съжалявам, че 

потребителите не взеха по-голямо отношение, защото както това е валидно и за 

предходното обществено обсъждане, така и сега, най-важно е мнението на потребителите, 

тъй като те плащат сметката в края. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Точно така.  

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

По отношение на казаното опасение от заместник-министъра, да, той е прав, 

действително така формулиран текстът в момента отразява реалната ситуация. Ние сме се 

съобразили и с реалната ситуация. Отразява реалната ситуация, обаче не внася достатъчно 

прозрачност и достатъчно яснота от това, как се формира цената, тъй като кривите на 

търсене и предлагане към момента се пресичат в числа, различни от публикуваните 

резултати, като цени. Така че би следвало борсата незабавно да осъществи контакт с 

доставчика на услугата „Нордпул“ и да уточнят как това би могло да стане технически. 

Ние сме готови да дадем отлагателен срок (един или два месеца), за влизането на тази 

разпоредба, но при всички положения би следвало всичко да е прозрачно и не би следвало 

Правилата да са предпоставка за каквото и да е съмнение относно пазарните участници, 

относно манипулиране или неясен принцип по определяне на крайната цена, т.е. кривите 

трябва да отразяват и потоците от каплинга. Това е. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Благодаря Ви, г-н Младеновски! Колеги, не виждам желание за въпроси или 

изказвания от Ваша страна. В такъв случай, първо, отново заявявам, че 14-дневен е 

срокът, в който лице, юридическо или физическо, може да представи в Комисията свое 

становище по обсъжданите промени. Второ, което е по-важното всъщност е, че  закритото 

заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по измененията и 

допълненията в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия 

ще се проведе на 25.11.2021 г. С тези съобщения, колеги, закривам и второто обществено 

обсъждане. 

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-13-210-22/01.11.2021 г. - покана до заинтересованите 

лица относно проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия. 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Г. Добрев 

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 Г. Златев 

 

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

 Д. Кочков 

          Р. ТОТКОВА 

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

 П. Трендафилова 

 

  

 

Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 
 


