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П Р О Т О К О Л 
 

София, 20.04.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

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

организиран борсов пазар на електрическа енергия. 

 

Днес, 20.04.2021 г. от 09:58 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в пълен 

състав, ръководено от Александър Йорданов – за председател, съгласно Заповед № З-ОХ-

15/23.03.2021 г. 
 

 На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 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 № 75/16.04.2021 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на проект на 

Правила за изменение и допълнение 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. 

 

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, 

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 19.04.2021г.) и чрез 

програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 16:00 

часа на 19.04.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-13-210-10/16.04.2021 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени:  
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 „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. 

 

 „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 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 не са заявили желание за дистанционно участие в 

обществено обсъждане. 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили: 

• г-н Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД; 

• г-н Николай Илиев – зам. директор „Финанси и бюджет“ в ЕСО ЕАД; 

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

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД; 

• г-жа Цветелина Панбукчиян - управител на СНЦ „Българска национална  

асоциация за  правна  помощ”. 

 

 

А. Йорданов: 

За участие в общественото обсъждане, посредством платформата за комуникация 

Skype, са се записали от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД - Константин 

Константинов – изпълнителен директор, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – 

инж. Николай Илиев – заместник директор „Финанси и бюджет“, от „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД - Христина Горанова – ръководител сектор „Маркетинг и продажби на електрическа 

енергия“ и инж. Цветелина Панбукчиян - управител и представляващ Сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза „Българска национална  асоциация за  правна  

помощ”. Последователно така, както изчетох, ще осъществим връзка със заявилите 

участие в общественото обсъждане. 

Г-н Цанев, моля с Константин Константинов – изпълнителен директор на 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД... 

  

Служител от КЕВР потърси г-н Константин Константинов – изпълнителен 

директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

А. Йорданов: 
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Здравейте, г-н Константинов! 

 

Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Добро утро. Чуваме ли се добре? 

 

А. Йорданов: 

Чуваме се добре. Моля да представите становището на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД по проект за изменение на Правилата за борсов пазар. 

 

Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Благодаря, г-н Председател! Уважаеми колеги - членове на енергийния регулатор, 

уважаеми г-н Младеновски и колеги от работната група, от името на борсовия оператор 

декларирам, че се запознахме с доклада на въпросната група. Нямаме коментари по него. 

Относно нашите предложения за актуализация на Правилата за работа на организиран 

борсов пазар, то е породено от предстоящото пазарно свързване на сегменти „ден напред“ 

на българо-гръцка граница. Основните промени са следните: изменяме текста, свързан с 

интервалите на доставка. Досега се записваше, че клиринговите цени, клиринговите обеми 

се изчисляват за един интервал на доставка. Оттук насетне в режим на пазарно 

обединение ще има възможност за един или няколко интервала на доставка. Актуализира 

се възможността цените да бъдат представени с до два знака след десетичната запетая  - за 

разлика от постановката към момента, където е възможно само един знак след десетичната 

запетая. Предвидени са подробни процедури за непредвидено разединение на пазарите. 

Това е неприятна постановка, която, слава богу, статистически се случва веднъж или два 

пъти годишно. Досега ние не сме страдали от нея, въпреки че сме получавали и съответно 

изпращали към нашите членове съобщения за такива разединявания на европейска база. 

Понеже, когато това се случи е затруднено публикуването на цените във всички пазарни 

зони, членове на Emarsys и SDAC, каквито сме и ние макар и работещи в изолиран режим. 

И още една важна промяна: премахва се възможността за анулиране на сделка, понеже 

това технически няма да бъде възможно в режим на пазарно обединение, нещо, което 

молим нашите търговски участници да вземат предвид и да внимават. Същата постановка 

беше развита и в пазар в рамките на деня, когато се обединихме и на румънска граница. 

Разбира се, освен тези промени, свързани с пазарното обединение, използвахме 

възможността за актуализация и за разни други технически и оптимизиращи текста на 

съществуващите правила промени, които всички колеги са видели в предложената 

таблица. Това е от мен, ако има въпроси съм на линия. 

 

А. Йорданов: 

Благодаря Ви, г-н Константинов. Благодаря, че и накратко анонсирахте 

изменението в Правилата за останалите участници в общественото обсъждане. За момента 

не виждам въпроси от колегите към Вас. Аз също нямам. Може би да останете просто 

да… 

 

Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Да, на линия съм. 

 

А. Йорданов: 

…проследите общественото обсъждане, ако другите участници поставят въпроси, 

които Ви касаят. Благодаря за участието. 
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Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Благодаря и аз! 

 

А. Йорданов: 

Преминаваме към представителя на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – 

инж. Николай Илиев. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Николай Илиев – зам. директор „Финанси и 

бюджет“ в ЕСО ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype, но не беше 

осъществена връзка.   

 

А. Йорданов: 

Да направим още един опит. 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-н Николай Илиев – зам. директор „Финанси 

и бюджет“ в ЕСО ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype, но не 

беше осъществена връзка.   

 

А. Йорданов: 

Съдейки по сигнала, да… Да преминем към следващия участник. Евентуално г-н 

Илиев, ако по-късно се появи на линия. Добре… 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-н Николай Илиев – зам. директор „Финанси 

и бюджет“ в ЕСО ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

А. Йорданов: 

Здравейте, г-н Илиев! 

 

Николай Илиев – зам. директор „Финанси и бюджет“ в ЕСО ЕАД: 

Здравейте! 

 

А. Йорданов: 

Чуваме ли се? 

 

Николай Илиев – зам. директор „Финанси и бюджет“ в ЕСО ЕАД: 

Радвам се, че се чуваме? Аз малко се притесних да не би да не можем да се 

свържем, уважаеми г-н Председател. 

 

А. Йорданов: 

Моля Ви, да представите становището на „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД по проект за изменение на Правила за борсова търговия с електроенергия. 

 

Николай Илиев – зам. директор „Финанси и бюджет“ в ЕСО ЕАД: 

Благодаря Ви! Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на комисията, 

уважаеми г-н Младеновски и членове на работната група, ЕСО ЕАД се запозна с 

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

организиран борсов пазар на електрическа енергия. Предложенията са свързани с 

пазарните обединения на гръцка и румънска граница, както и със стремежа към 

повишаване на сигурността при търговията с електрическа енергия. ЕСО ЕАД счита, че 

тези предложения са навременни и в съответствие с усилията за интеграция на пазарите и 

усъвършенстване на правилата за работа на организиран борсов пазар. На свой ред, в 

установения срок, ЕСО ЕАД ще внесе своите предложения и допълнения, насочени към 
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повишаване на сигурността на сделките на пазара на електрическа енергия, свързани с 

опитите за осъществяване на търговски сделки с необезпечена енергия, като особено 

рискови са те в на пазара в рамките на деня и Платформата Single Intraday Coupling. 

Благодаря Ви, за вниманието! 

 

А. Йорданов: 

И аз Ви благодаря, г-н Илиев. Можете да останете да проследите общественото 

обсъждане онлайн, а всъщност да чуете и становищата на останалите участници в 

общественото обсъждане. Благодаря Ви и приятен ден Ви пожелавам. 

 

Николай Илиев – зам. директор „Финанси и бюджет“ в ЕСО ЕАД: 

Благодаря. До чуване. 

 

А. Йорданов: 

Минаваме към представителя на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - Христина Горанова – 

ръководител на сектор „Маркетинг и продажба на електрическа енергия“. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Христина Горанова – ръководител на сектор 

„Маркетинг и продажба на електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype, но не беше осъществена връзка.   

 

А. Йорданов: 

Изглежда и тук връзката няма да се осъществи. Всъщност съобщението е, че не е на 

линия. 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-жа Христина Горанова – ръководител на 

сектор „Маркетинг и продажба на електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype, но не беше осъществена връзка.   

  

А. Йорданов: 

Мобилен телефон евентуално да… Така или иначе докато чакаме да се осъществи 

евентуално връзка, да минем към инж. Панбукчиян, представител на „Българска 

национална  асоциация за  правна  помощ”. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Цветелина Панбукчиян - управител на СНЦ 

„Българска национална  асоциация за  правна  помощ”, за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype, но не беше осъществена връзка.   

 

А. Йорданов: 

Да направим опит с представителя на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД отново да се свържем. 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-жа Христина Горанова – ръководител на 

сектор „Маркетинг и продажба на електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype, но не беше осъществена връзка.   

 

Служител от КЕВР отново потърси г-жа Цветелина Панбукчиян - управител на 

СНЦ „Българска национална  асоциация за  правна  помощ”, за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

А. Йорданов: 

Добър ден, г-жо Панбукчиян. Чуваме ли се? Ние обаче не Ви чуваме. Може би 

трябва да включите микрофон. Продължаваме да не Ви чуваме. Виждаме Ви, но не 
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чуваме. Ние продължаваме обаче да не Ви чуваме. Опитайте се нещо да кажете. Дай пак 

да опитаме… 

 

Служител от КЕВР отново потърси г-жа Цветелина Панбукчиян - управител на 

СНЦ „Българска национална  асоциация за  правна  помощ”, за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype, но не беше осъществена връзка.   

 

А. Йорданов: 

Да опитаме отново може би този път ще Ви чуваме. Отново няма звук. Съжалявам. 

Не знам. Не е при нас проблемът. Евентуално дайте мобилен телефон и по телефон ще 

осъществим връзката.  

Да приключим с Панбукчиян и тогава. Тя въвежда в момента мобилен номер. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Цветелина Панбукчиян - управител на СНЦ 

„Българска национална  асоциация за  правна  помощ”, за телефонен разговор.  

 

Цветелина Панбукчиян - управител на СНЦ „Българска национална  

асоциация за  правна  помощ”. 

Здравейте! 

 

А. Йорданов: 

Този път Ви чуваме. 

 

Цветелина Панбукчиян - управител на СНЦ „Българска национална  

асоциация за  правна  помощ”. 

Радвам се, че накрая успяхме, осъществихме връзка. 

 

А. Йорданов: 

Моля Ви, да представите становището на „Българска национална  асоциация за  

правна  помощ” по проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия. 

 

Цветелина Панбукчиян - управител на СНЦ „Българска национална  

асоциация за  правна  помощ”: 

Уважаеми г-н Председател на Комисията, уважаеми членове на КЕВР, „Българска 

национална  асоциация за  правна  помощ” се запозна с доклада и проект на Правила за 

изменение и допълнение на Правила за работа на организиран борсов пазар на ел. енергия. 

Като цяло се присъединявам към колегите и считам, че този проект за изменение на 

Правилата е навременен. И подкрепяме по-голямата част от предложените изменения. 

Имаме по няколко от членовете предложения за леки изменения, за корекции, но 

допълнително ще предоставим в указания от Комисията срок 14-дневен, нашето писмено 

становище. То е свързано основно (така да запозная колегите) с прозрачността, касаеща 

потребителите информация и във връзка с публикуване на информация. Касае чл. 8, ако 

трябва да давам конкретен пример в момента (не знам с какво време разполагам), но за да 

не отнемам много от вниманието, така или иначе ние писмено ще предоставим нашето 

становище. Считам, че тези мерки и препоръки, които са направени за изменение са 

адекватни и може би е необходимо да се допълнят някои неща, свързани с прозрачността 

и информацията, която се публикува и на сайта на борсата. Благодаря за вниманието. 

 

А. Йорданов: 

Благодаря. Вие анонсирахте в каква посока са предложенията, които ще направите, 

разбира се, в 14-дневния срок можете да подадете писмено становище, което ще улесни и 

членовете на работната група, тъй като ще е вече в конкретика. Освен да Ви пожелая 
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приятен ден и да изразя благодарността на Комисията за участието Ви в общественото 

обсъждане, така и за принципната подкрепа за проекта за изменение. 

 

Цветелина Панбукчиян - управител на СНЦ „Българска национална  

асоциация за  правна  помощ”: 

Благодаря за възможността да се включа и да участвам в общественото обсъждане. 

Успешна и спорна работа на всички. 

 

А. Йорданов: 

Да се свържем с Христина Горанова, представител на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Христина Горанова – ръководител на сектор 

„Маркетинг и продажба на електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за телефонен 

разговор.  

 

А. Йорданов: 

Здравейте, г-жо Горанова! 

 

Христина Горанова – ръководител на сектор „Маркетинг и продажба на 

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Здравейте! Уважаеми г-н Председател, уважаема Комисия, уважаеми участници от 

борсата и от ЕСО. Бихме искали, първо, така да изразим поздравление и подкрепа към 

труда… Чувате ли ме? 

 

А. Йорданов: 

Чуваме Ви, да! 

 

Христина Горанова – ръководител на сектор „Маркетинг и продажба на 

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Чувате ме чудесно, нали? 

 

А. Йорданов: 

Да. 

 

Христина Горанова – ръководител на сектор „Маркетинг и продажба на 

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Бих искала да изразя подкрепата и поздравленията по отношение на постигнатото 

до момента от страна на оператора и от страна на Енергийния системен оператор за 

развитие на българския енергиен пазар и за напредналите процеси по пазарно обединение. 

Като за начало искам да подчертая, че срокът за подготовка, да представим нашето 

предложение беше изключително кратък. Имахме проблеми с тегленето на таблицата, 

едва към 15:00 часа вчера се запознахме със съдържанието, но все пак в краткия срок 

искам да обърна внимание на няколко позиции по така представения проект. Освен чисто 

организационните неща, които са във връзка с пазарното обединение – предстоящо и 

предстоящите тестове, бих искала да обърна внимание на чл. 24 – формулирано е: 

единствено посочените в члена отговорни лица имат право на кореспонденция. По този 

начин не считате ли, че се изключва възможността примерно, ръководителят на 

съответното предприятие (говоря за директор/управител), все пак ние сме хора и всичко е 

възможно, така че според нас трябва да отпадне, единствено, за да може да се води 

официална кореспонденция. 

 

А. Йорданов: 

Разбираме Ви. 
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Христина Горанова – ръководител на сектор „Маркетинг и продажба на 

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Другото, на което искам да обърна така внимание – чл. 105, поради технически 

проблеми търговският участник е в невъзможност да подаде график, то това следва да 

стане само чрез шаблон. Значи, ако има технически проблем, той (шаблонът) ще бъде 

недостъпен, така че смятаме, че един формат на Еxcel, който да бъде достъпен от всеки 

персонален домашен компютър, би била по-удачна възможност за подаване на оферта до 

оператора. По чл. 148 в ал. 3 и/или. Считаме, че трябва да е само и, тъй като е възможно 

обявено съобщение в сайта (поради някаква недостъпност) да не се види от търговския 

участник и да се изпусне възможността тази десетминутна сесия да бъде, да се коригира 

проведената оферта. По чл. 159 виждаме, че борсовият оператор е предприел действия за 

изчистване на правилата по отношение на детайли във връзка с работата на пазарен 

сегмент „двустранни договори“. Не считам, че трябва да се прави такова ясно разделение 

между пазарите. Доста по-детайлно, борсовият оператор е погледнал на спот пазарите, 

докато някак си имаме усещането, че сегмент „двустранни договори“ има по 

второстепенна функция. По отношение препращането на тези основни параметри към 

разни инструкции на оператора - считаме, че не е добър вариант, тъй като Комисията има 

задължения да определи борсови правила, да одобри борсови правила, а изнасянето на 

такава важна информация и въобще организацията на работа на тези сегменти в разни 

допълнителни инструкции дава възможност за много чести промени, които реално не 

минават през санкцията на КЕВР, което за нас би създало, според нас е предпоставка за 

създаване на проблеми. Една инструкция може да бъде променяна от страна на оператора 

многократно с решение съответно на техния управителен орган, което създава 

предпоставки за напрежение. Чл. 192: отпадането на ал. 2. Ал. 2 беше изключително 

подходяща при сключването на голям брой сделки за продукт с еднакъв срок на доставка. 

Сега виждаме в аргументите на оператора, че причината за това нещо е автоматизиране на 

системата. Леко сме притеснени от този факт, тъй като това нещо (значи махаме го от 

Правилата), но реално това не е тествано като начин на работа. Това ще доведе ли до 

промяна съответно на допълнителните споразумения, в смисъл на съдържанието на тези 

споразумения? Защото в самите споразумения има доста детайли, като например: банкови 

сметки, представляващи лица, които понякога се налага да бъдат коригирани, т.е. 

необходима е някаква ръчна намеса. Предпоставката това да отпадне би генерирало 

допълнителни разходи за страните по отношение на хартия и съответно на оператора за 

обработка на толкова много допълнителни споразумения, примерно при освобождаване на 

гаранционно обезпечение и т. н. Така че смятаме, че ал. 2 на чл. 192 трябва да остане. 

Другата ни забележка е по чл. 198, ал. 2: считаме, че трябва да бъде обърнат словореда. 

Така направено, четейки изменението, не става ясно за какво иде реч. Единствено (като се 

запознахме с таблицата и с мотивите на борсовия оператор) сме съгласни с така 

формираното предложение за изменение, но считаме, че то трябва да бъде с обърнат 

словоред. При разваляне на допълнително споразумение в хипотезата на чл. 197, ал. 1, т. 2 

изрядната страна има право да развали и СДП с 5-дневно предизвестие, за да има 

свързаност между двете точки. Използвам възможността, тъй като, ако беше даден малко 

по-дълъг срок бихме се възползвали от правото си да отправим и нашите предложения за 

промени. 

 

А. Йорданов: 

Вие всъщност разполагате с… 

 

Христина Горанова – ръководител на сектор „Маркетинг и продажба на 

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 



9 

 

На предното включване „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД изрази доста така… и представи 

съответно доста обширно становище по отношение на необходимите промени и по-

специално за сегмент „двустранни договори“.  

 

А. Йорданов: 

Вие всъщност разполагате и с 14-дневен срок, в който можете и писмено да 

представите становището на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

 

Христина Горанова – ръководител на сектор „Маркетинг и продажба на 

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Да, да, зная. Все пак държа да обърна внимание… 

 

А. Йорданов: 

Слушаме Ви. 

 

Христина Горанова – ръководител на сектор „Маркетинг и продажба на 

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

…На чл. 197 и всичките му подопечни клаузи. Примерно: чл. 197, ал. 1, т. 1, 

прекратяване на допълнително споразумение по взаимно съгласие. На пазар „ден напред“ 

и на пазар „в рамките на деня“ опцията за анулиране на сделка направо тотално отпада. 

Сега с този член се дава право на страните по взаимно съгласие да прекратят 

допълнително споразумение, което е предпоставка за манипулиране на пазара. Две страни 

сключват сделка, реално впоследствие отказват. Никъде в по-предните членове не се 

казва, че това е нарушение и е предпоставка за отстраняване на пазара. Смятам, че това 

нещо трябва да бъде изчистено. В чл. 197, ал. 1, т. 4: когато изпълнението стане 

невъзможно. Какво значи изпълнението да стане невъзможно? Никъде не е 

конкретизирано. Технически причини, т. е. отказ на инфраструктура, какво точно се има 

предвид? И не е ли това предпоставка да бъдат заобикаляни правилата и съответно на 

пазара да имаме некоректни търговски участници. По отношение на инструкциите, 

допълнителни, които да са част от правилата.  

Другата ни отметка (смятам, че тя е много важна) в инструкцията за иницииране на 

търг. Дълго време „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД не участва в този сегмент и една от причините е, 

че в полето, в което трябва да се въведе изискуемия размер на гаранционното 

обезпечение, дава възможност за въвеждане единствено и само на цифра, което смятаме, 

че е неприложимо. Не може един участник закупил, да кажем класирал се за 5 МW, да 

бъде приравнен с търговски участник закупил 100 МW за период от една година. Полето 

не дава възможност да се определи размера на изискуемото обезпечение. Най-вероятно 

една от причините за това нещо е предстоящите одобрения, които смята да направи 

операторът по отношение на допълнителните споразумения, да бъдат генерирани 

автоматично, но смятам, че всеки един търговски участник, инициирал търг, трябва да 

бъде защитен по отношение на обезпечаването на енергия, така като е при процедурата 

при пазар „ден напред“ и при пазар „в рамките на деня“. Ако изчетете самата инструкция, 

въпреки че многократно в писмен вид сме представяли и тези забележки на оператора, 

това от приемането на първите Правила до момента не е отстранено. Примерно: давам Ви 

за пример т. 16 от самата инструкция, може да я разгледате, размерът на изискуемите 

обезпечения по т. 16, т. 17, т. 18, 17 и 18 касае неустойки, а самата т. 16 е тази, която 

изчитаме, за МW/лв. Много се извинявам, моите уважения, но изискуемо обезпечение се 

определя на база количество, а не товар. Товарът има значение дотолкова, доколкото да се 

сметне количеството, като се знае периода на доставка. Съответно ползването на този 

сегмент до голяма степен става неприложим, тъй като блокира възможностите на 

търговските участници да инициират търг, какъвто те казват, че е добър и би 

представлявал интерес. Остава опцията за авансово плащане, което при един едногодишен 

договор не считаме, че би било атрактивен, тъй като финансовият ресурс е ценен ресурс и 
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не всяка компания би могла да отдели такива средства, за да ги ползва за обезпечение. 

Другият момент, на който искам да обърна внимание, вървим към развитие на пазарите, 

към обединение, реално и към днешна дата екран continuous все още не работи до крайния 

му срок. Очаквах, че в тези изменения, като получихме писмото, ще има, тъй като на 

самото заседание на борсовия съвет имаше предложение от страна на търговските 

участници да бъдат предприети правила, които да направят екрана по-прозрачен. Такова 

нещо не виждаме. Значи ли, че ще продължи ограничението на работа на тази платформа? 

Считаме, че за да бъде развит пазарът, за да бъде конкурентен, ликвидност би се 

осигурила, когато платформата е достъпна и дава възможност на търговските участници 

да оперират в нея. Ликвидност не би се постигнала, когато една платформа е затворена и 

не работи, т.е. смятаме, че налице трябва да бъдат всички пазарни възможности, а 

участниците да преценят, къде и как, по най-добрия начин да оптимизират портфолиата си 

било то купувачи, било то продавачи.  Абсолютно важно за нас е на сегмента да бъдат 

търговски участници, които имат конкурентно и пазарно мислене и така смятам, че 

нещата ще вървят напред. Това е в общи линии становището и забележките на „АЕЦ 

Козлодуй“, които съответно ще бъдат предоставени и писмено в 14-дневния срок. 

Благодаря за вниманието. 

 

А. Йорданов: 

Благодаря Ви! Работната група изслуша пространно изложените бележки, ще се 

запознаем и с писменото Ви становище. Надявам се, че г-н Константинов също е 

проследил участието Ви. Аз ще направя отново опит да се свържа с него, ако сега в 

момента е в състояние да отговори на някои от бележките, като вносител на проекта за 

изменение на Правилата, така че благодаря Ви за участието и очакваме писменото Ви 

становище, за да го вземем предвид. 

 

Христина Горанова – ръководител на сектор „Маркетинг и продажба на 

електрическа енергия“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Благодаря! Лека работа! 

 

А. Йорданов: 

И на Вас. Да се свържем с г-н Константинов, все пак. Възможно е да не е 

проследил изказването в неговата цялост, но… 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Константин Константинов – изпълнителен 

директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

А. Йорданов: 

Здравейте, г-н Константинов! 

 

Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Здравейте отново. 

 

А. Йорданов: 

Имахте ли възможност да проследите участието на останалите участници в 

общественото обсъждане, в частност участието на представителя на „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД, тъй като бяха поставени множество конкретни въпроси? Ако имате възможност и 

желание сега, в момента да отговорите на някои от тях? Ние очакваме и писменото им 

становище, естествено, във връзка с изготвяне на окончателния вариант на Правилата, 

които ще бъдат приети. 
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Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Да, проследих ги доста внимателно, за което благодаря на всички колеги. Със 

сигурност тази обратна връзка е изключително полезна както за работната група, така и за 

борсовия оператор. Специално по изказването на г-жа Горанова. Както обикновено 

колегите от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са доста коректни и винаги предлагат работещи неща, с 

които ние до голяма степен сме готови да обсъдим и да се съобразим. Така или иначе, 

фокусът на тази актуализация беше пазарното обединение на сегмент „ден напред“. По 

всяко време сме готови дори и да входираме нови актуализации, касаещи пазар 

„двустранни договори“. Що се касае за екран непрекъсната търговия, лично на мен ми 

беше доста трудно така да обясня тази обстановка. Знаете, че спирането на този екран 

имаше и международен отзвук, трудно ми беше да обясня на нашите колеги в Европа. 

Знаете, че сме членове и на Асоциацията на борсовите оператори – EUROPEX, защо се 

налага това. Така или иначе решението беше взето на борсов съвет, какъвто планираме да 

проведем в рамките на месец май, за да се реши как ще продължим по този въпрос. 

Благодаря! 

 

А. Йорданов: 

Благодаря Ви, г-н Константинов! За всички участници в днешното обществено 

обсъждане, следва да направя съобщението, че насрочвам закритото заседание, на което 

Комисията ще вземе решение по проект на Правила за изменение и допълнение на 

Правилата за организиран борсов пазар на електрическа енергия за 10.05.2021 г., с което 

изчерпахме участниците в общественото обсъждане. Единствено ще дам думата на г-н 

Младеновски, ако иска да направи някакъв коментар като представител на работната 

група по поставените въпроси. 

 

П. Младеновски - директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Уважаеми членове на Комисията, уважаеми участници в общественото обсъждане, 

аз ще кажа само няколко думи по отношение на изказаното (без да влизам в подробности) 

от участващите. По отношение на казаното от г-н Илиев, действително се създават 

предпоставки за арбитражи в някои часове в условията на обединен пазар „в рамките на 

деня“, с които ние сме запознати и ако те имат работещо предложение можем да 

помислим как да ограничим тази възможност за търгуването на необезпечена енергия. По 

отношение на казаното от останалите участници, техните предложения, ще бъдат 

подробно разгледани и обсъдени от работната група и съответно мотивирано приети или 

отказани, но имам една молба особено към представителите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. И 

все пак днешната промяна, която се обсъжда е промяна, свързана с обединението на 

българския пазар „ден напред“ с гръцкия такъв. Доколкото чух почти такива забележки в 

тази му част няма, а по-скоро всеки… „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД използваха възможността да 

си кажат болежките, които ние вече сме разглеждали при други изменения на правилата 

на борсовия пазар. Все пак ще помоля колегите, като предоставят предложенията да не са 

във вида, в който обикновено ги предоставяха предният път, на Track Change и ние да се 

опитваме да гадаем, какво те имат предвид и какво целят с конкретните промени. И нас, 

съответно и тях, за да може да бъдат приети предложенията им, ще ни улесни, ако 

използват формата, в която е със съответното изменение на съществуващият текст, 

мотивите към изменението и няма смисъл от редакционни промени или такива, които 

според тях звучат по-добре, а промените да са изцяло по същество, които предлагат и 

такива, които да обяснят с какво биха подобрили съществуващото положение. Само ще 

отговоря на няколко от забележките. По отношение на възможностите за дистанционна 

работа и останалите такива предложения, които не им харесват, все пак има утвърдени 

образци в режим на пазарно свързване. Няма как (особено при един по-голям обем от 

сделки) да караме представителите на борсовия оператор да въвеждат на ръка изпратени 
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им Ексели. Или пък по отношение на инструкциите - все пак възможността за инструкция 

пренесена от Правилата за търговия и в Правилата за борсовия пазар, заради по-лесното 

чисто оперативно управление на тези инструкции, тъй като промяната на борсовите 

правила, както и на правилата за борсовата търговия е свързано с тежка процедура чисто 

времево и при възникнал проблем не може да се реагира толкова бързо, колкото при 

промяна на инструкция, но ако някоя инструкция, съжалявам, че нямах инструкциите пред 

мен, за да погледна какво имаше предвид колежката, но при промяна на инструкциите 

винаги, при някои клаузи на инструкциите, които се смята, че ощетяват пазарните 

участници, винаги може да се сигнализира Комисията, която да предприеме съответните 

действия за указания или изменения на тези инструкции, които противоречат съответно на 

Правилата за борсова търговия или на друг нормативен акт. Благодаря! 

 

А. Йорданов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски! Колеги някой от вас да желае да направи 

изказване във връзка с днешното обществено обсъждане? Няма. В този случай съобщих за 

кога е насрочено закритото заседание. Закривам и заседанието за обществено обсъждане. 

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-13-210-10/16.04.2021 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:     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                             АЛЕКСАНДЪР  ЙОРДАНОВ 

 (Г. Добрев) 

                                                                                 (Съгласно Заповед №З-ОХ-15/23.03.2021 г.) 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 
 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


