ПРОТОКОЛ
София, 23.02.2021 г.
от Обществено обсъждане
на проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти
за доставка на електрическа енергия
Днес, 23.02.2021 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 Георги Добрев, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии:
електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по Протокол № 34/17.02.2021 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на проект на
Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на
електрическа енергия са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от
Закона за енергетиката.
Докладът и проектът на Правила за поддържане на платформата за сравняване на
оферти за доставка на електрическа енергия са изготвени от работна група в състав:
Пламен Младеновски, Елена Маринова, Юлиан Митев, Милен Трифонов, Юлиан
Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Радослав Райков, Силвия Петрова,
Евгения Сматракалева.
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 22.02.2021г.) 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 22.02.2021 г.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-37-3/17.02.2021 г. като заинтересовани лица са
поканени Асоциация свободен енергиен пазар и Асоциацията на търговците на
електроенергия в България.
Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са
заявили:
• г-жа Зорница Генова – член на УС на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
• г-н Пламен Стефанов – изпълнителен директор на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни
услуги“ ЕАД;
• г-жа Анна Димитрова – ръководител отдел „Енергийна политика околна среда и
иновации“ в „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД;
• г-н Стефан Маргенов – експерт търговия с електрическа енергия в „Акспо
България“ ЕАД;
• г-н Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД;
• г-жа Гергана Кулина-Радева – ръководител "Търговска администрация" „Гранд
Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Колеги, започваме със становището на „ЧЕЗ България“ ЕАД, което ще бъде
представено от г-жа Зорница Генова. Моля, връзка с г-жа Генова.
Служител от КЕВР потърси г-жа Зорница Генова, член на УС на „ЧЕЗ България“
ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Здравейте, г-жо Генова.
Зорница Генова – член на УС на „ЧЕЗ България“ ЕАД:
Добър ден.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Добър ден. Очакваме да чуем от Вас становището на „ЧЕЗ България“ ЕАД по
отношение на проекта на Правилата за поддържане на платформата за сравняване на
оферти за доставка на електрическа енергия. Моля, заповядайте.
Зорница Генова – член на УС на „ЧЕЗ България“ ЕАД:
Благодаря, г-н Председател. Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на
КЕВР, уважаеми членове на работната група. Запознахме се с проекта за Правилата за
поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
и подкрепяме същия. Бихме искали да обърнем внимание само на два аспекта, а именно –
първият е, че считаме, че следва да има някакъв вид дефиниция или определяне на кръга
на лицата, които следва да се ползват задължително от тази платформа, а именно да се
съобрази с изискването на чл. 38а от ЗЕ, че платформата са прилага за клиенти с годишна
консумация до 100 хил. кВтч. Считаме, че ако се дефинира ясно, че това са потребителите
на платформата, за търговците, а и за всички участници в процеса ще бъде значително полесно и удобно, и ще се знае, че търговците са длъжни да обслужват с предимство тези
клиенти. Вторият аспект, на който бихме искали да обърнем внимание, е чл. 14, който
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касае съдържанието на офертите. Считаме, че така определените конкретни критерии
очертават съдържанието на една индивидуална оферта. Затова се надяваме операторът
своевременно да определи и кои от критериите ще са задължителни, и кои – не. Да
определи като задължителни тези, които са стандартни за една оферта, а именно – цената,
периода и евентуално тарифите. И в допълнение и последно, считаме, че когато се
променят задължителни критерии, трябва да бъде предвиден някакъв срок за уведомяване
на търговците за извършените промени, и срок, в който търговците да реагират и да
отразят промените в офертите, когато се включи някакъв допълнителен критерий.
Допълнителна писмено становище ще предоставим в срока, който ще определите.
Благодаря.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-жо Генова. Действително ще очакваме писменото становище, в
което и трите теми, които засегнахте, вероятно ще бъдат по същия начин представени и
там. Аз виждам, че представители на работната група записаха забележките и
предложенията, които идват от „ЧЕЗ България“ ЕАД. Тук е моментът да отбележа, че
ръководителят на работната група, г-н П. Младеновски, който вчера се ваксинира, има
вторичен проблем - вдигна температура. Затова днес отсъства от заседанието, иначе той
щеше да бъде също тук.
Благодаря, г-жо Генова, успешен ден.
Зорница Генова – член на УС на „ЧЕЗ България“ ЕАД:
Благодаря, успешен ден и приятна работа.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Преминаваме, колеги, към становището на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“
ЕАД. Това становище ще бъде представено от г-н Пламен Стефанов – изпълнителен
директор.
Служител от КЕВР потърси г-н Пламен Стефанов, изпълнителен директор на
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения
Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Заповядайте, г-н Стефанов.
Пламен Стефанов – изпълнителен директор на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни
услуги“ ЕАД:
Здравейте.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Здравейте. Очакваме да чуем становището на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“
ЕАД по представения Ви проект на Правила.
Пламен Стефанов – изпълнителен директор на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни
услуги“ ЕАД:
Благодаря Ви. Запознахме се с проекта на Правила. Ще внесем и нашето писмено
становище в указания срок. Основното, на което бихме искали да обърнем внимание и към
което ще бъдат насочени нашите предложения, ще бъдат допълнения в текста в чл.16, ал.
2 и дефиницията за индивидуална оферта. Така предложената редакция на дефиницията за
индивидуална оферта по-скоро свързва индивидуалната оферта единствено с профила на
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потребление на клиента, докато считаме, че следва да се даде допълнителна свобода на
договаряне между клиентите и търговците, като за индивидуална оферта следва да се
счита и оферта за комбинирани продукти. Например за енергия и енергийна ефективност,
оферти към настоящи клиенти, както и всяка оферта, която е била изготвена след
проведени индивидуални преговори с клиента. В тази насока ще предложим допълнение
към тези текстове и това ще бъде основно нашето становище. Благодаря Ви.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Стефанов. Ще очакваме Вашето становище. Пожелаваме Ви
приятен ден от името на Комисията и успехи, разбира се, а ние колеги, продължаваме със
становището на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. Това становище ще бъде
представено от г-жа Анна Димитрова, която е ръководител отдел „Енергийна политика
околна среда и иновации“.
Служител от КЕВР потърси г-жа Анна Димитрова, ръководител отдел
„Енергийна политика околна среда и иновации“ в „ЕВН България Електроснабдяване“
ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Добър ден, г-жо Димитрова. Чувате ли ни?
Анна Димитрова – ръководител отдел „Енергийна политика околна среда и
иновации“ в „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД:
Добър ден. Чувам Ви чудесно, надявам се и Вие мен.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
И ние също. Сега очакваме да чуем от Вас становището на „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД по проекта на Правилата. Заповядайте.
Анна Димитрова – упълномощен представител на „Електроразпределение
Благодаря, г-н Председател. Уважаеми членове на Комисията, членове на
работната група, колеги. От името на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД бихме
искали да изразим становището ни по предложения за обществено обсъждане проект на
Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на
електрическа енергия. Също в установения срок ще внесем нашето становище и писмено.
Бихме искали да подкрепим това развитие. Подкрепяме го. Смятаме, че това ще бъде
изцяло в полза на крайните клиенти в България, които да имат възможност за поинформиран избор при вземане на решение на кой доставчик да се доверят. Но както и
колегите преди мен, отбелязваме някои за себе си някои неясни моменти и въпроси, които
ни се иска в крайния вариант на Правилата да бъдат отрегулирани. До някаква степен
считаме, че чрез тези Правила функциите на платформата излизат извън рамките от
предвидените в ЗЕ, със съответните изменения. Нашето разбиране е, че целта на
платформата е доставчици и клиенти да имат достъп до споделено пространство за
офериране на клиенти и обективно сравнение на представени оферти от различни
доставчици. В така формулирания проект на Правила обаче оставаме с впечатление, че
очакването е всички доставчици, независимо дали въобще работят с крайни клиенти с
потребление под 100 хил. кВтч годишно, да качат свои офертни предложения. Освен че
противоречи на логиката за свободен пазар и отношение между участниците с него, ако
това действително е целта на предложенията, се създава допълнителна административна
тежест за търговците, което постепенно ще има и ефект върху предлаганите крайни цени,
още повече че към момента самата функционалност на платформата предвижда ръчно
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въвеждане на офертите от самите търговци, а не автоматично събиране на данни от
сайтовете им и на офертите. Считаме, че за да бъде платформата максимално ефективна,
без да налага допълнително административна тежест, следва да има дефиниция, както
спомена колегата от ЧЕЗ, на това точно кои крайни клиенти следва да се ползват от тези
оферти, следователно - за кого трябва търговците задължително да подсигурят
информация на нея, и естествено, все пак търговците да имат свободата да добавят
допълнителни оферти чрез директно офериране на своите клиенти. Разбира се, ако оферта
е получена от краен клиент през платформата, тя ще има обвързващ характер за
доставчика и ще бъде изпълнена. Ако бъде изпълнена по друг начин, единствената посока
на подобрение е на ценовото предложение за крайния клиент. Както казахме и по-рано, не
на последно място е изборът на доставчик на единствена функция на атрактивни цени и
информираният избор изисква оценка на редица качествени показатели, които обективно
не могат да бъдат оценени чрез инструменти или платформи за сравнение на оферти и по
тази причина не следва нито доставчиците, нито клиентите да бъдат притискани и
отношенията им да бъдат финализирани изцяло през подобни платформи. Благодаря Ви за
вниманието. Ще представим нашето становище в писмен вид в определения срок.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
И ние Ви благодарим, г-жо Димитрова, и наистина очакваме в 14-дневен срок да
получим Вашето становище, което ще бъде предоставено на работната група. Успешен
ден Ви пожелаваме. И продължаваме със становището на „Акспо България“ ЕАД.
Становище, което ще бъде представено от г-н Стефан Маргенов, който е експерт търговия
с електрическа енергия. Моля, връзка с г-н Маргенов.
Служител от КЕВР потърси г-н Стефан Маргенов, експерт търговия с
електрическа енергия в „Акспо България“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за
съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Няма връзка ли? Колеги, за момента връзка с г-н Маргенов не може да се
осъществи. В края на общественото обсъждане може още веднъж да се направи опит за
връзка. А ние продължаваме с представителите на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“
ЕООД. Те са двама – г-н Павлин Павлов и г-жа Гергана Кулина-Радева. Моля, връзка с
тях.
Служител от КЕВР потърси представителите на „Гранд
Дистрибюшън“ ЕООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.

Енерджи

Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Здравейте, г-н Павлов.
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Ало, чуваме ли се?
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Ние Ви виждаме и Ви чуваме.
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Здравейте.
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Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Очаквам да представите становището на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД по
проекта на Правилата.
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Чувам Ви, да, чувам Ви.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Заповядайте, имате думата.
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Благодарим, първо, за поканата. Считаме, че тези Правила са крачка напред в
правилната.... в либерализацията. Една забележка имаме ... в чл.19, ал. ....
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Коя алинея казахте?
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
.....
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Няма звук.
Служител от КЕВР отново потърси представителя на „Гранд Енерджи
Дистрибюшън“ ЕООД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Чуваме ли се?
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Сега Ви чуваме. Почнете отначало.
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Нещо прекъсна, да. Просто да се... може би да се прецизира малко текстът, че...
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
За кой текст говорите?
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
В чл.19, ал.2, където пише, че една оферта... В чл.19, ал.2 може само да се замени с
„друга“... може.... Нещо се получава микрофония.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Слушаме Ви. И Ви чуваме.
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Да. Може би да се допише, че при изтичането на тази оферта, може да не се
поднови с друга, въобще.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Това ли е Вашата препоръка по отношение на проекта на Правила?
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Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Извинете, не Ви чух.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Това ли е Вашето предложение по проекта на Правила.
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Да, да.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Господин Павлов, много Ви моля в 14-дневния срок, който е определен за
представяне пред Комисията на предложения, забележки и препоръки, писмено да ни
изпратите Вашето становище. Дали ме чухте?
Павлин Павлов – представител на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД:
Да, ще Ви изпратим. Това е. Може да не звъните на колегата Гергана Кулина.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Да, сега ще се свържем с нея. Да, разбира се, тя е следващият участник.
Пожелаваме Ви приятен и успешен ден, г-н Павлов. .... Да НЕ звъним, аз не го чух.
Колеги, за последен път моля г-н Цанев да се направи опит за връзка с „Акспо
България“ ЕАД, с г-н Стефан Маргенов. А, той вече... Тогава, ако е така, поради проблем с
връзката с г-н Маргенов не може да се осъществи връзка. С г-жа Г. Кулина се оказа, че ...
Служител от КЕВР съобщи, че г-н Пламен Ганчосов от „Токи Пауър“ АД желае
да се включи в общественото обсъждане.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
От „Токи Пауър“ АД? Добре. Да, включете го. Това е Пламен Ганчосов.
Служител от КЕВР потърси г-н Пламен Ганчосов от „Токи Пауър“ АД за видео
разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Ще веднъж проверете. Очевидно не може. Колеги, в крайна сметка дори и тези, с
които не можа да се осъществи връзка, имам предвид и г-н Маргенов, и представителят
сега на „Токи Пауър“ АД, не е фатално, защото сега ще обявя всъщност и срока, в който
ще могат да се представят своите предложения за Правилата за работа за поддържане на
платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия. Срокът, който
Комисията определи с решение при разглеждане на закрито заседание на доклада, е 14дневен и той изтича..., би трябвало на 09 март.
Колеги, това е първото обявление, че всички заинтересовани, независимо дали са
физически, или юридически лица, могат да представят своите предложения, забележки и
препоръки по проекта на Правилата в 14-дневен срок след общественото обсъждане.
Самото закрито заседание, на което Комисията ще излезе с решение, след което Правилата
стават акт, който е правен и трябва да има задължителен характер, това ще бъде на
закрито заседание на Комисията на 17.03.2021 г.
След тези две мои съобщения, позволявам си да благодаря на всички, които
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участваха в общественото обсъждане, да напомня, че очакваме техните писмени
становища. И, колеги, ако Вие нямате някакви изказвания, закривам общественото
обсъждане.
Благодаря Ви за участието.

Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-37-3/17.02.2021 г. - покана до заинтересованите
лица относно проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти
за доставка на електрическа енергия.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

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

(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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