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П Р О Т О К О Л 
 

София, 28.01.2022 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 

Днес, 28.01.2022 г. от 10:01 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, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова 

и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

На заседанието присъстваха Ю. Войнов –  директор на дирекция „Мониторинг и 

контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2011г. относно интегритета и прозрачността на пазара за 

търговия на едро с енергия“и експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 21/21.01.2022 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: 

Ю. Войнов, Величка Маринова, Васил Михов, Сирма Денчева и Велина Козарева. 

 

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 27.01.2022 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 27.01.2022 г. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-1/21.01.2022 г. като заинтересовани лица са 

поканени МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, 

„ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП“ ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ“ ЕАД, БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, БЪЛГАРСКА 

БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ, „БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА 

ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ ЕАД, АСОЦИАЦИЯ  НА  ТЪРГОВЦИТЕ  НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ  В  БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА 

ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА 

ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА  ТЪРГОВСКО-

ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ, 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, „БУЛГАРГАЗ” ЕАД, „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД, 

„БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА ТЪРГОВСКА ПЛАТФОРМА“ АД.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

За участие в общественото обсъждане ние сме поканили близо 15 организации, 

енергийни дружества, асоциации. Отзовали са се четири от тях. Аз ще ги изчета и в 

същия ред ще давам думата на записаните участници. 

 

Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са 

заявили:  

• г-жа Емилия Милкова - риск мениджър в "Българска независима енергийна 

борса" ЕАД; 

• г-н Данаил Диков - ръководител сектор „Цени и ценообразуване“ в 

„Булгартрансгаз” ЕАД;  

• г-жа Мария Герова - ръководител ИТ проекти в „Булгартрансгаз” ЕАД; 

• г-н Тома Томов - оперативен ръководител в „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД; 

• г-жа Зорница Генова - управител на „ЧЕЗ България“ ЕАД. 

 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Започваме с „Българска независима енергийна борса" ЕАД. Моля, връзка с г-жа 

Емилия Милкова. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Емилия Милкова, риск мениджър в 

"Българска независима енергийна борса" ЕАД, за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Милкова. 

 

Е. Милкова - риск мениджър в „Българска независима енергийна борса" 

ЕАД: 

Здравейте. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Моля Ви, представете становището  на „Българска независима енергийна борса" 

ЕАД по проекта за изменение на Наредба № 3, като проектът е изготвен от работна 

група на Комисията. Заповядайте. 

 

Е. Милкова - риск мениджър в „Българска независима енергийна борса" 

ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията. Бих искала 

накратко да изразя становището на БНЕБ ЕАД по отношение на проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. На първо място бих искала да заявя принципна подкрепа за предлаганите 

промени. Действително задълженията на участниците на пазара да водят дневник на 

хартиен и електронен носител на сключваните сделки и нареждания за търгуване на 

енергийни продукти на едро, което задължение е установено в разпоредбата на чл. 155а 

на Наредба № 3, дублира задължението за докладване на данни до Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия АСЕР. В тази връзка бих искала да 

поздравя Комисията за този конструктивен подход. Считам, че при приемане и влизане 

в сила на предлаганите изменения по всяка вероятност ще бъде намалена 

административната тежест за търговците, както и ще бъдат спестени време и 

финансови ресурси. На второ място, считам, че е налице съответствие на предлаганите 

изменения с правото на Европейския съюз, а именно с директивите, посочени в доклада 

на работната група, както и с Регламент (ЕС)1227/2011 и Регламента за изпълнение 

1348/2014. По отношение на предлаганото допълнение в дефиницията на 

определението „участник на пазара“ и по-конкретно във връзка с предвижданото 

включване на физически лица в тази дефиниция, моля Комисията да обърне внимание 

на това, че лицензия за дейностите по чл. 39 от ЗЕ се издава на лица, регистрирани по 

Търговския закон по изричната норма на чл. 40. В същото време физическите лица 

търговци считам, че  имат ограничено приложение в този случай.  

На второ място Ви моля да съобразите, че съобразно Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия оферти за покупка и продажба на 

електрическа енергия се подават от отговорници за търговия, които по дефиницията, 

съдържаща се в §1, т.38 от Допълнителните разпоредби, са физически лица, но това са 

физически лица, които действат от свое име и за своя сметка. Те действат от името и за 

сметка на търговските участници, регистрирани на организирания борсов пазар. 

Поради това моля Комисията да съобрази тези обстоятелства. 

По отношение на предлаганата дефиниция на понятието „пазар за търговия на 

едро с енергия“, бих искала да обърна внимание на това, че последното изречение от 

предлагания текст съдържа едно изброяване, което очевидно е неизчерпателно 

изброяване, и евентуално би могло да породи затруднение при тълкуването му. Моля, 

Комисията да съобрази това. 

Това е. Благодаря Ви за вниманието и Ви пожелавам всичко най-добро. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Милкова. Предполагам, че Вие и респективно „Българска 

независима енергийна борса" ЕАД ще се възползвате от 14-дневния срок за представяне 

на писмено становище, за да може работната група детайлно да се запознае със 

становището и там, където е необходимо и се прецени, да бъде отразено. Аз Ви 

благодаря за участието и Ви желая хубав ден от името на Комисията. 
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 Колеги, преминаваме към следващия участник. Това е г-н Данаил Диков - 

ръководител сектор „Цени и ценообразуване“, както и г-жа Мария Герова - 

ръководител ИТ проекти, които ще представят становището на „Булгартрансгаз” ЕАД 

по изготвения проект от работната група на Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Диков. 

 

Д. Диков - ръководител сектор „Цени и ценообразуване“ в 

„Булгартрансгаз” ЕАД: 

Здравейте. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Вече Ви и виждаме, освен че Ви чуваме. Моля Ви, представете становището на 

„Булгартрансгаз” ЕАД по проекта за изменение на Наредба №3. 

 

Д. Диков - ръководител сектор „Цени и ценообразуване“ в 

„Булгартрансгаз” ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, колеги, искам да 

изразя нашата принципна подкрепа по предложените промени в НЛДЕ. Считаме, че 

тези промени до голяма степен ще облекчат извършваните дейности по изпълнение на 

административната процедура по РЕМИТ. Благодарим на Комисията за инициативата. 

Оценяваме това като крачка в правилната посока. Имаме някои малки редакционни 

забележки - предложения и допълнения към текстовете, които ще внесем в 14-дневния 

срок писмено. Ако е възможно за по-голямо ... да включите ... нашата колежка Мария 

Герова – основният ... на дружеството по РЕМИТ. Благодаря Ви много. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Диков. Това, което разбирам, е, че Вие принципно подкрепяте 

направените предложения за промяна в Наредба №3. Имате някои дребни, най-вече 

редакционни забележки, които в писменото становище, което ще представите в 14-

дневния срок, ще бъдат отразени, за да се запознае с тях работната група, респективно 

Комисията. 

 

Д. Диков - ръководител сектор „Цени и ценообразуване“ в 

„Булгартрансгаз” ЕАД: 

Точно така. Те могат да представени и от колежката М. Герова, която, ако е 

възможно, да включим. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Разбира се, сега ще направим опит да бъде включена г-жа Герова. 

 

Д. Диков - ръководител сектор „Цени и ценообразуване“ в 

„Булгартрансгаз” ЕАД: 

Благодаря Ви много. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Хубав ден на Вас, г-н Диков. 
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Служител от КЕВР потърси г-жа Мария Герова, ръководител ИТ проекти в 

„Булгартрансгаз” ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Герова. 

 

М. Герова - ръководител ИТ проекти в „Булгартрансгаз” ЕАД: 

Здравейте. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И така, очакваме Вашето становище, което всъщност ще бъде становище на 

„Булгартрансгаз” ЕАД, по проекта за промени в Наредба №3. Слушаме Ви. 

 

М. Герова - ръководител ИТ проекти в „Булгартрансгаз” ЕАД: 

Здравейте. Благодаря за възможността. Както г-н Диков спомена, ние имаме 

предложения за допълнително прецизиране на Наредбата. Първият момент, на който 

бих желала да обърна внимание, е необходимостта според нас от ревизия на 

изискването в чл. 155е, където и към момента в предложения проект за актуализация на 

Наредбата продължава да съществува изискването за поддържане на архив на хартиен 

носител за публично оповестената вътрешна информация. Ние считаме, че аргументите 

на работната група за предлагане отпадането на хартиения дневник по отношение на 

сделките и нареждания за сделки за търговия с продукти на едро с енергия са валидни и 

по отношение на публично разкритата вътрешна информация, която по същество не 

битува на хартиен носител. В съответствие с чл. 4 от РЕМИТ пазарните участие имат 

задължение да оповестяват вътрешна информация на общественодостъпни интернет 

страници, които пък в съответствие с чл. 10.1 от Регламент 1348/2014 трябва да бъдат 

снабдени със съответната информация автоматизирано от Агенцията, чрез което тази 

информация съответно става автоматично достъпна и на националните регулаторни 

органи. В допълнение, в насоките на АСЕР за прилагане на РЕМИТ, Агенцията има 

допълнителни изисквания по отношение на оповестяване на вътрешната информация, 

като подчертава, че единственият ефективен начин за разкриване на вътрешна 

информация е чрез публикуването й на специализирани платформи за разкриване на 

вътрешна информация, към които Агенцията има изискване за резервираност, 

достъпност, наличност и съхраняване на публикуваната информация за период от пет 

години. Тоест публикуваната вътрешна информация е достъпна както на всички 

заинтересовани страни, така и за АСЕР, така и за националните регулаторни органи 

чрез тези общественодостъпни платформи и интернет страници, на които тя е разкрита. 

Прехвърлянето й на хартиен носител би било бреме, административна тежест и ще 

доведе до финансови разходи за пазарните участници. Така че ние предлагаме 

хартиеният носител да отпадне от двете оставащи алинеи на чл. 155е. 

Вторият момента, по който бихме желали да обърнем внимание, е 

необходимостта от добавяне на нарочно изискване в чл. 11 от Наредбата към 

кандидатите за лицензиране за дейност за търговия с електроенергия и природен газ. 

Изискване, което задължава кандидатите да предоставят доказателства пред 

Комисията, че са регистрирани в съответствие с чл. 9 от РЕМИТ и че тяхната 

регистрация в Централноевропейския регистър на пазарните участници, поддържан от 

АСЕР, е задължително съпроводена от EIC код на компанията, който впоследствие 

пазарните участници да използват в транзакциите си и сделките по разпределение на 

електроенергия и природен газ с преносните оператори и съответни техни контрагенти 
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на вторичен пазар, което ще гарантира ефективност и възможност на съответните 

преносни оператори да изпълняват задълженията си по чл. 8 от РЕМИТ за докладване 

на данни. Защото в началото на миналата година АСЕР въведоха специални 

валидационни правила и ако пазарен участник се идентифицира с EIC код, който не 

присъства в Централноевропейския регистър, просто защото е пропуснат или защото 

съответното лице не е регистрирано като пазарен участник по чл. 9, операторите на 

преносни системи не са в състояние да изпълнят задълженията си за докладване. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Герова. Ние разчитаме да получим в писмен вид това Ваше 

становище, за да може работната група да се запознае в детайли с него. Благодаря Ви за 

участието и Ви желая хубав ден от името на Комисията 

 

М. Герова - ръководител ИТ проекти в „Булгартрансгаз” ЕАД: 

Благодаря и на Вас. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, продължаваме с „Българска енергийна търговска платформа“ АД. 

Становището на Платформата ще представи г-н Тома Томов - оперативен ръководител 

в „Българска енергийна търговска платформа“ АД. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Тома Томов, оперативен ръководител в 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД, за видео разговор чрез програмата 

за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Не е на линия. Ако се окаже на линия по време на представянето на следващото 

становище, ще го включим. И преминаваме към четвъртия участник, това е г-жа 

Зорница Генова, управител на „ЧЕЗ България“ ЕАД, която ще представи становището 

на ЧЕЗ. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Зорница Генова, управител на „ЧЕЗ 

България“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Генова. 

 

З. Генова – управител на „ЧЕЗ България“ ЕАД: 

Здравейте. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Дали ме чувате? 

 

З. Генова – управител на „ЧЕЗ България“ ЕАД: 

Да, идеално. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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И ние – и Ви чуваме, и Ви виждаме, така че очакваме да ни представите 

становището на „ЧЕЗ България“ ЕАД по отношение на промените, които се предлагат в 

доклада на работната група и в проекта за изменение на Наредба №3. Заповядайте. 

 

З. Генова – управител на „ЧЕЗ България“ ЕАД: 

Уважаеми членове на Комисията, уважаеми членове на работната група, дами и 

господа, запознахме се с проекта за изменение и допълнение на Наредба №3 и изцяло 

подкрепяме предлаганите промени. Считаме, че практиката от прилагането на Наредба 

№3 доказа, че изцяло може да се премине към дигитален формат на запазването на 

данните. Няма да подаваме писмено становище в срок, защото нямаме конкретни 

предложения за изменения или допълнения.  

Бих искала да се възползвам от възможността да изразя от името на нашите 

дружества благодарност към настоящия състав на Комисията за съвместната ни работа 

през годините, макар че не винаги сме били съгласни с Вашите решения и доста често 

ги обжалвахме и оспорвахме. Благодарим за диалога и за сътрудничеството и се 

надяваме да продължим в такъв дух отношенията си с Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Генова. Най-напред Ви благодаря за изцяло положителното 

становище към промените в Наредба №3, които предлага работната група и които ще 

бъдат обсъдени и евентуално приети от Комисията. На второ място, аз Ви благодаря за 

така изразеното наистина положително отношение към Комисията, към този състав на 

Комисията, и за нашата ползотворна работа, която почиваше на принципа на взаимно 

уважение. За мен като председател, считам, че и за Комисията, беше наистина, от една 

страна, удоволствие, от друга страна, отговорност да работим в режим на комуникация, 

периодична с енергийните дружества, сред които „ЧЕЗ България“ ЕАД заема водещо 

място. Искрено Ви благодаря и ще пожелая на следващия председател именно по този 

път да продължи да работи следващият състав на Комисията. 

Желая Ви хубав ден. Моля, предайте нашите поздрави на ръководството на ЧЕЗ. 

 

З. Генова – управител на „ЧЕЗ България“ ЕАД: 

Благодаря, хубав ден и успешна работа. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Проверете дали имаме връзка сега с г-н Томов. 

 

Служител от КЕВР потърси повторно г-н Тома Томов, оперативен 

ръководител в „Българска енергийна търговска платформа“ АД, за видео разговор 

чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Не е на линия. Колеги, в такъв случай г-н Томов, както и останалите лица, които 

считат, че имат отношение към промените в Наредба №3, които се предлагат от 

работната група и които ще бъдат обсъдени на заседание на Комисията за приемане на 

решение, има възможността да изрази своето писмено становище. 

Това, което преди да закрия, трябва да оповестя, то е: Насрочвам закрито 

заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение по проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката, за 17.03.2022 г.  
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № № Е-04-00-1/21.01.2022 г. - покана до 

заинтересованите лица относно проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Г. Добрев 

 

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

 Р. Осман 

 

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

 В. Владимиров 

 

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

 Г. Златев 

          Р. ТОТКОВА 

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

 Е. Харитонова 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 

 

 


