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П Р О Т О К О Л 
 

София, 18.05.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

 

на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ 

на „Българска енергийна търговска платформа“ АД. 

 

Днес, 18.05.2021 г. от 10:36 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, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян 

Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 425/11.05.2021 г. (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Е. 

Маринова – директор на дирекция „Правна“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ“. 

 

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

по Протокол № 85/10.05.2021 г., т. 3, за участие в общественото обсъждане на проект на 

Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Българска енергийна 

търговска платформа ” АД са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 

 

Докладът и проектът на Правила за работа на организиран борсов пазар на 

природен газ на „Българска енергийна търговска платформа ” АД са изготвени от работна 

група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Людмила Ненова, 

Александра Димитрова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова и Рада Башлиева. 

 

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 17.05.2021 г.) 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 17.05.2021 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-21/10.05.2021 г. като заинтересовани лица са 

поканени „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, БЪЛГАРСКА 

АСОЦИАЦИЯ „ПРИРОДЕН ГАЗ“, БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ, 

АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И 

ВОДОРОД и „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА ТЪРГОВСКА ПЛАТФОРМА“ АД. 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили:  

• г-н Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките" в „Булгаргаз“ ЕАД;  

• г-жа Людмила Витанова - ръководител отдел "Цени, пазарни анализи и 

ценообразуване" в „Булгаргаз“ ЕАД; 

• г-н Иво Андреев - ръководител отдел "Правно" ЕАД в „Булгаргаз“ ЕАД; 

• г-н Веселин Тодоров - председател на УС на Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород; 

• г-жа Маргарита Найденова – изпълнителен директор на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД; 

• г-н Тома Томов – оперативен директор на „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД; 

• г-жа Камелия Ладова – адвокат на „Българска енергийна търговска платформа“ 

АД. 

 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен газ“ и Българска газова 

асоциация не са заявили дистанционно участие в общественото обсъждане. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Винаги, когато се изброяват участниците, думата се дава в същия ред на всеки един 

от тях. Затова започваме с „Булгаргаз“ ЕАД. Моля да се осъществи връзка с участниците 

от „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз“ ЕАД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден. Чувате ли ме? 

 

Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките" в „Булгаргаз“ ЕАД: 

Здравейте, от „Булгаргаз“ ЕАД  сме. Чуваме ли се? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Преди да Ви дам думата, искам да съобщя следното. В първото обществено 

обсъждане, в самия край, след като общественото обсъждане беше завършило, сте 

поискали думата. Моля Ви, при следващи подобни обществени обсъждания, своевременно 

да подавате заявления за участия, така, както направиха останалите участници.  

Това е първото. И второ, това което бихте желали да кажете, Вие можете да го 

изразите в 14-дневен срок като писмено становище от „Булгаргаз“ ЕАД, което да 

адресирате до КЕВР. Но те май не ме чуват! 
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.................... 

 

Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките" в „Булгаргаз“ ЕАД: 

Здравейте, уважаема Комисия. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Искам преди това да Ви запитам: Вие чухте ли това, което аз казах като въведение? 

 

Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките" в „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да, да, чухме всичко перфектно. За съжаление имахме технически причини при 

регистрацията при първото обществено обсъждане относно проекта за Правила за работа 

на организиран борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и не можахме да 

дадем своето становище, въпреки че сме подготвили такова. Така че, ако е удобно и 

Комисията позволи, нека първо представим становището си. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Не, това е извън правилата. Моля Ви, нищо не пречи и няма да се намали 

стойността на Вашето становище да ни го представите писмено в 14-дневния срок, който 

започва да тече от днес. То ще бъде взето предвид при всички положения, така че нека 

спазим правилата такива, каквито са, а сега очаквам Вашето становище по проекта  на 

Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД. Моля да представите това становище. 

 

Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките" в „Булгаргаз“ ЕАД: 

Понеже получихме потвърждение, че сме регистрирани, а не чухме това, че можем 

да дадем своето становище. Затова изчакахме до последно, за да се изкажем последни, но 

просто приключи самото обществено обсъждане. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Това не пречи, както Ви казах, да ни го представите писмено това становище. 

 

Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките" в „Булгаргаз“ ЕАД: 

Ок, ще Ви го предоставим писмено, а относно второто обществено обсъждане 

„Булгаргаз“ ЕАД се запозна с предложения от „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД проект на Правила за работа на организиран борсов пазар и счита, че 

същите следва да уреждат изчерпателно отношенията между участниците на 

организирания борсов пазар, както и да регламентират цялостната дейност на борсовия 

оператор на природен газ на всичките пазарни сегмени. „Булгаргаз“ ЕАД констатира, че за 

разлика от другата платформа, Правилата за работа на организиран борсов пазар на 

природен газ на „Българска енергийна търговска платформа“ АД включва 100% 

механизъм за обезпечаване на плащанията по сделките и БЕТП планира и въвеждането на 

клирингова къща, която да обезпечава и гарантира на 100% изпълнението на сделките и на 

двете страни. „Булгаргаз“ ЕАД оценява като положително и въвеждането на нов тип 

продукт на българския пазар, т. нар. продукт търг, като всеки член на пазара на БЕТП 

може да възложи на БЕТП организирането и провеждането на търг, в който да бъде 

залегнати специфични условия, свързани с начина на образуване на цената и доставка на 

количествата природен газ. Предвид гореизложеното, „Булгаргаз“ ЕАД ще се запознае по-
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подробно с проекта на Правила и ще предостави писмено становище в 14-дневен срок. 

Моля, същото да бъде взето под внимание при одобряването от страна на КЕВР. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Вие сте всъщност г-н Филиповски. 

 

Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките" в „Булгаргаз“ ЕАД: 

Да, точно така. Двамата сме с г-н Филиповски. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря за становището. Вие всъщност ще ни представите две писмени 

становища – по повод на правилата за работа на двата организирани пазара за търговия на 

природен газ.  

 

Марин Филиповски - началник управление "Оперативно управление и 

контрол на доставките" в „Булгаргаз“ ЕАД: 

Точно така. Ще представим писмено становище и по двата проекта на правила, 

като разбира се, понеже работим на първата платформа, становището ни по Правилата на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще бъде доста по-подробно и изчерпателно. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Разбира се, имате това право. Нямате никакво ограничение в представяне на 

становището. Може би е добре да чуете до края дискусията, така че останете на линия. 

Давам думата на г-н Веселин Тодоров, председател на УС на Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород. Моля, връзка с г-н Тодоров. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Веселин Тодоров, председател на УС на 

Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород, за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте отново, г-н Тодоров. 

 

Веселин Тодоров - председател на УС на Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород: 

Здравейте. Благодаря отново за дадената ми дума. Колегите от „Булгаргаз“ ЕАД 

бяха изчерпателни. Абсолютно и при тази борса всичко в Правилата е както трябва да 

бъде. Подробно са обяснени взаимоотношенията между търговските участници и самата 

платформа. Да, тук трябва да се отбележи, че има нещо много важно, което се предлага 

като продукт, и това е самият търг, който би позволил явно или тайно, или каквото и да 

било наддаване за определени количества природен газ, което ще бъде много интересно, 

което досега не се е случвало. Единственото нещо, което ще попитам, е като при миналото 

борса – дали има някои продукти, които не са достатъчно гъвкави, дали може колегите от 

БЕТП да направят така, че да се удължат определени часови диапазони за търгуване, за да 

може да бъде още по-ликвидна борсата. Имам само един въпрос към тях, пряк – дали са 

водени някакви разговори с „Булгартрансгаз“ ЕАД относно предлагане на количество от 

тяхна страна като балансьори на тяхната борса или това ще се случва единствено и само 

на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Благодаря Ви много, г-н Тодоров, за стегнатото изложение. Разбира се, Вие имате 

право да го представите и писмено в 14-дневния срок, както ще направите и по първите 

Правила, които разгледахме, които касаеха „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Сега се обръщам към представителите на „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД. Моля, връзка с тях. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

  

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте. Това са г-н Тома Томов – оперативен директор, г-жа Маргарита 

Найденова – изпълнителен директор на дружеството и  г-жа Камелия Ладова – адвокат на 

дружеството. И тримата са налице. Сега от Вас очаквам...  

Чувате ли ни? Вие подавате ли гласов сигнал към нас, защото ние нищо не чуваме?  

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

Има някакъв проблем при Вас. 

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

Те трябва преди заседанието да си проверят техническите... може ли такова нещо! 

И едните, и другите. 

 

Служител от КЕВР отново потърси представителите на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Отново ли не ни чувате? Тогава, колеги, за съжаление, Вие не можете да вземете 

отношение онлайн към изказванията, които бяха направени от страна на  „Булгаргаз“ ЕАД 

и на Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород. Апелирам 

към Вас в становището, което може да представите в Комисията в 14-дневен срок, да 

вземете отношение по въпросите, които бяха повдигнати и които касаят директно 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД. Благодаря Ви за желанието да участвате, 

но правя все пак забележка, че техническата изправност на връзката трябва да бъде 

проверена преди заседанието, а не по време на заседанието, защото виждате какви 

проблеми, които не могат да бъдат разрешени в рамките на 1-2 минути, възникват.  

И така, минавам към работната група. Имате ли да кажете нови данни и 

обстоятелства, които трябва да бъдат отчетени? 

 

Агапина Иванова - директор на дирекция „Природен газ“: 

След изготвяне и приемане на доклада от Комисията, не са настъпили нови факти и 

обстоятелства. Ще изчакаме становищата, за да ги отразим в окончателния вариант на 

Правилата. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Нормално. Не се обръщам към колегите, защото няма към кого да зададем въпроси, 

колеги, тъй като не може да се осъществи реално връзка с представителите на „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД. С това, като обявявам, че закрито заседание за 

приемане на Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ на 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД ще се проведе на 17.06.2021 г., заедно с 

това, обръщам внимание, когато бъдат канени за обществено обсъждане евентуални 

участници, изрично да се напише, че изправността на техническите средства трябва да 

бъде проверена преди започване на заседанието. Защото и едните, и другите.... и нашите, 

разбира се. За момента, като че ли при нас вече нещата се стабилизираха, но винаги трябва 

да бъдат проверени. 
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Благодаря за участието, колеги. Благодаря и на работната група. Закривам и това 

трето за деня заседание. 

 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-15-45-21/10.05.2021 г. - покана до заинтересованите 

лица относно проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на 

„Българска енергийна търговска платформа ” АД. 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Ю. МИТЕВ 

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

 (Е. Харитонова)                                                (Съгласно Заповед № 425/11.05.2021 г.) 

 

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

 (Д. Кочков) 
 

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

(П. Трендафилова) 

 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 


