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П Р О Т О К О Л 

 
 

София, 03.08.2022 г. 

 

 
от Обществено обсъждане 

 

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

на организиран борсов пазар на електрическа енергия 

 

 

Днес, 03.08.2022 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Александър 

Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков и главният секретар Искра Стайкова 

(без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха П. Младеновски – директор на 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и Ю. Стоянов – главен експерт в 

отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ на КЕВР.  

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателят откри общественото обсъждане и констатира, че има кворум и не 

са налице правни пречки за провеждането му. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 196/21.07.2022 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. 

 

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

организиран борсов пазар на електрическа енергия е изготвен от работна група в 

състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, 

Радостина Методиева, Радослав Райков и Силвия Петрова. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 196/21.07.2022 г., т. 2, е осигурена и 
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възможност за участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams. 

 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-13-00-5/29.07.2022 г. като заинтересовани лица 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, 

„Електроразпределителни мрежи Запад“ 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, „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 ветроенергийна асоциация, Българска 

фотоволтаична асоциация, Българска соларна асоциация и Асоциация на 

производителите на екологична енергия не са заявили присъствено или дистанционно 

участие в обществено обсъждане. 

  

Заявилите присъствено участие в общественото обсъждане са: 

 г-н Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД; 

 г-жа Диана Ненова – ръководител управление в „Национална електрическа 

компания“ ЕАД; 

  г-жа Христина Горанова – управление „Планиране и продажби“ в „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД; 

 г-жа Петя Шикова – директор „Правни дейности“ в „Електроразпределителни 

мрежи Запад“ АД. 

 

 Заявилите участие в общественото обсъждане чрез комуникационната 

платформа Microsoft Teams са: 

  г-н Трифон Войводов – представител на Акспо България ЕАД; 

  г-жа Теодора Гергова – представител на Акспо България ЕАД; 

  г-жа Моника Младенова – представител на Акспо България ЕАД; 

  г-н Георги Самандов – директор направление „Енергетика“ в Институт за 

развитие и управление на ресурсите; 

 г-жа Нина Чупарова – представител на „Елнова“ АД; 

   г-н Димитър Захариев – директор „Енергийни пазари“ в „Мост Енерджи“ АД. 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Здравейте, колеги, включително и отзовалите се участници в общественото 
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обсъждане. Започваме днешните заседания с първото, което е обществено обсъждане в 

Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав, днес 03.08.2022 г. от 10:00 

часа. Тема на общественото обсъждане: Доклад от 18.07.2022 г. относно проект на 

Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия. Към доклада са включени три приложения: 1. 

Съгласувателна таблица; 2. Проект на Правила за изменение и допълнение на 

Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и 3. 

Действащите правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, 

в които са отразени и измененията с проследяване. Работната група, която изготви 

доклада е в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан 

Стоянов, Радостина Методиева, Радослав Райков и Силвия Петрова.  

След подаденото съобщение за общественото обсъждане в съответния срок за 

участие са се записали следните институции и техните представители. Искам веднага 

да отбележа, че ще давам думата в последователността, в която ще изчета участниците. 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД - становището ще изрази г-н Константин 

Константинов, който е изпълнителен директор на борсата, „Национална електрическа 

компания“ ЕАД - г-жа Диана Ненова – ръководител управление, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

– чрез програмата за съобщение, становището ще изрази г-жа Христина Горанова от 

управление „Планиране и продажби“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД - 

становището ще представи г-жа Петя Шикова, която е директор „Правни дейности“, 

Акспо България ЕАД – становището ще бъде представено чрез програмата за 

съобщения Microsoft Teams, а това са участници Трифон Войводов, Теодора Гергова и 

Моника Младенова, Институт за развитие и управление на ресурсите отново чрез 

програмата за съобщения, г-н Георги Самандов – директор направление „Енергетика“, 

„Елнова“ АД, чрез програмата за съобщения, г-жа Нина Чупарова и накрая „Мост 

Енерджи“ АД, отново чрез програмата за съобщения, г-н Димитър Захариев – директор 

„Енергийни пазари“ ще представи становището на дружеството.  

Колеги, започваме изслушването на участниците в общественото обсъждане. 

Давам думата на г-н Константинов - изпълнителен директор на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД. Заповядайте, г-н Константинов! 

 

Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Благодаря, г-н Председател. Добро утро на всички. Уважаеми доцент Иванов, 

уважаеми Комисари, уважаеми колеги. Първо, бих искал да изразя удовлетвореност от 

това, че повечето, почти всички от предложенията на борсовия оператор са приети и от 

Комисията, и от работната група преди това, предполагам. Основните неща, които ние 

искаме да актуализираме са свързани с управлението на риска и облекчаването на 

финансовите потоци както на борсовия оператор, така и на всички пазарни участници. 

Второто основно нещо, което актуализираме е въвеждането на 15 - минутни продукти 

на пазар в рамките на деня, което знаете е съгласувано с „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД и Комисията и е планирано да бъде въведено, считано от 01 октомври. 

Предвид фактът, че тези предложения от наша страна бяха входирани в Комисията през 

месец април (тази година), а виждате колко време е изминало оттогава и динамиката на 

пазара е сериозна, настъпиха някои съществени промени, предвид това бихме се 

възползвали от срока, който ще ни дадете да внесем някои малки, дребни корекции в 

актуализацията на Правилата, както и да обосновем по-добре и по-детайлно двете или 

трите неща, които остават неприети от работната група. Това е. Мисля да бъда доста 

кратък. Това е от мен засега, като аз оставам тук и съм наличен, ако има нужда от 
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коментари или възникнат въпроси от останалите участници. Благодаря! 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Константинов! Действително бъдете на разположение, защото 

може да има и пряко въпроси към Вас, като изпълнителен директор на борсата. 

Преминаваме към становището на „Национална електрическа компания“ ЕАД – г-жа 

Диана Ненова, която е  ръководител управление. Заповядайте, г-жа Ненова! Слушаме 

Ви! 

 

Диана Ненова – ръководител управление в „Национална електрическа 

компания“ ЕАД: 

Благодаря Ви, г-н Председател! Добър ден на всички. От страна на „Национална 

електрическа компания“ ЕАД относно проект за промяна на Правила за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия, бих искала да изразя становище, че 

подкрепяме констатациите на Комисията и наложителните промени по отношение на 

Правилата. Единствено имам едно допълнение, обвързано със съществуващият текст на 

чл.187, предвиждащо възможността за корекция на вече публикуван търг. Становището 

на „Национална електрическа компания“ ЕАД ще бъде представено в установения 14-

дневен срок. 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Ненова! Продължаваме със становището на „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД по програмата за съобщение. Думата има г-жа Христина Горанова от управление 

„Планиране и продажби“. 

 

Служител от КЕВР включи г-жа Христина Горанова – управление „Планиране 

и продажби“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за видео разговор чрез платформа за 

комуникация Microsoft Teams.  

 

Христина Горанова – управление „Планиране и продажби“ в „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на работната група и на 

Комисията, уважаеми търговски участници, след като се запознахме с проекта за 

изменение на Правила за работа на организиран борсов пазар, общо взето подкрепяме 

мотивите на КЕВР, кои текстове от предложенията на борсовия оператор да бъдат 

приети да отпаднат. Ние бихме искали да изразим едно притеснение по отношение на 

чл.13 и т.нар. споразумение за самофактуриране. Този момент е дискутиран и на борсов 

съвет, т.е. операторът доста подробно излага своите мотиви за въвеждане на това нещо. 

Единственото притеснително за нас е, че и въобще за самите инструкции, които са част 

от борсовите правила е, че се приемат едни текстове без да виждаме даже и проекти на 

самите инструкции, на самото споразумение. Важно е за нас като търговски участник 

да сме запознати, когато се въвеждат такива текстове. Още повече, че това нещо става 

част задължително от процедурата за регистрация на търговски участник на борсата и 

би трябвало при приемането на такива текстове да имаме представа какво точно следва 

оттук насетне – права, задължения на страните. Това самофактуриране, като 

допълнителна услуга ли ще бъде въведено от борсовия оператор и съответно какви 

такси? Би ли следвало да има такси от търговските участници за тази допълнителна 

услуга? Просто не става ясно. Най-вероятно това ще бъде текст от самото 

споразумение. Въобще принципна е забележката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по 

отношение на самите процедури и на самите такива допълнителни приложения към 
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Правилата. Нека да се публикуват на сайта на борсовия оператор с цел запознаване на 

търговските участници. Другата ни забележка е по отношение на прецизиране на текста 

на чл.255. Вметката е, че да бъдат преведени до 10:30, сега редакцията е да бъде 

заверена съответната сметка до 10:30. Мога да Ви кажа, че чисто организационно „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД е тежка структура, така че понякога е възможно да има забавяне, така 

че предлагаме този срок да се удължи, заверка на сметката до 11:00 часа. Нали, ако 

държим да е заверена сметката, нали на термина „заверена сметка“. Във връзка с 

въвеждането на 15-минутните продукти, самите такси оборот и сетълмент. Те отново 

ще бъдат част от тарифата на борсовия оператор. Какво би струвало това като услуга? 

Досега бяха MW на час на изтъргувана енергия, като продукти, оттук насетне няма 

информация какво би струвало това, като тарифа оборот и сетълмент. Една принципна 

забележка, то не е забележка, а просто е вметка, ние многократно сме го излагали по 

различни поводи на различни срещи. Общо взето Правилата за работа на организиран 

борсов пазар транспонират изискванията на REMIT в самите себе си. В чл.295 от 

Правилата става ясно, че задължението на търговски участник за разкриване на 

вътрешната информация има чисто информативен характер, т.е. борсовата платформа 

не изпълнява функциите и изискванията на такава платформа за … Общо взето ние, 

като производител на електрическа енергия, при което се налага да публикуваме такива 

UMM съобщения до пазара, малко ни затруднява фактът, че трябва първо на 

собствения сайт, в сайта на борсата, системата на оператора на пазара, да разкриваме 

такава информация. Тоест дублирането на една и съща информация на няколко места 

създава предпоставки за технически грешки и оттук насетне последствия за 

търговските участници. Това е  накратко от нас. Иначе, като цяло приемаме редакциите 

и съображенията на Комисията. Благодаря за вниманието! 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря, г-жо Горанова, и се надявам, че ние ще получим и Вашето 

писмено становище, където тези въпроси може би ще бъдат отразени с по-големи 

детайли. Колеги, преминаваме към изслушване на становището на 

„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, г-жа Петя Шикова – директор „Правни 

дейности“. Заповядайте, г-жо Шикова! 

 

 Петя Шикова – директор „Правни дейности“ в „Електроразпределителни 

мрежи Запад“ АД: 

Благодаря! Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията и на 

работната група! ЕРМ Запад, а също така и „Електрохолд Продажби“ в случая, тъй като 

те също са участник на борсовия пазар, разгледаха и се запознаха с предложените 

промени в Правилата. Разбира се, анализът продължава и към момента, тъй като са 

засегнати различни области, включително и финансови във връзка с това, което 

споменаха колегите за споразумението за самофактуриране. Тук може би само ще 

отбележим, че това, което сме забелязали и вероятно ще предложим в чл.66 са 

възможността за търговия в сегмента пазар в рамките на деня да се запази практиката 

за два сетълмент периода, или 30 минути преди реалната доставка на количествата. 

Забелязахме всъщност, че в новия текст предложението е 60 минути преди началния 

част на доставка. Допълнително ще дадем нашите становища в указания срок. 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Шикова! Преминаваме към участниците в днешното 

обществено обсъждане от Акспо България ЕАД. Чрез програмата за съобщения ще 
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чуем становището, което ще е изразено от господата Трифон Войводов, Теодора 

Гергова и  Моника Младенова. Моля! 

 

Служител от КЕВР включи г-н Трифон Войводов – представител на  Акспо 

България ЕАД, за видео разговор чрез платформа за комуникация Microsoft Teams.  

 

Трифон Войводов – представител на Акспо България ЕАД: 

Здравейте, г-н Председател! 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Здравейте! 

 

Трифон Войводов – представител на Акспо България ЕАД: 

Здравейте, уважаеми представители на Комисията и скъпи участници! Ние от 

Акспо България подкрепяме промените, които ще бъдат въведени и приветстваме това 

нещо, тъй като тези промени ще отразят наистина реалното състояние на пазара, като 

единственото ни опасение е относно споразумението за самофактуриране, тъй като това 

нещо е наистина ново и желаем да имаме малко повече прозрачност и малко повече 

информация как точно ще се осъществява, на какъв принцип, такси и всичко останало. 

Относно въвеждането на 15-минутния сетълмент, приветстваме отново тази промяна, 

тъй като цяла Европа работи с нея в момента и следим отблизо промените, които сега 

се осъществяват в ЕСО ЕАД и се надяваме да бъде въведено възможно най-бързо. Това 

е, което искахме да кажем. 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Благодаря! 

 

Трифон Войводов – представител на Акспо България ЕАД: 

Благодаря Ви! 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Вие говорите от името на тримата участници, предполагам? 

 

Трифон Войводов – представител на Акспо България ЕАД: 

Да. Точно така. 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Да. Благодаря Ви за участието! Ще чакаме Вашето становище. Преминавам към 

мнението на Институт за развитие и управление на ресурсите – инж. Георги Самандов – 

директор направление „Енергетика“, също по програмата за съобщения. 

 

Служител от КЕВР включи г-н Георги Самандов – директор направление 

„Енергетика“ в Институт за развитие и управление на ресурсите, за видео разговор 

чрез платформа за комуникация Microsoft Teams.  

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Г-н Самандов, здравейте! 
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Георги Самандов – директор направление „Енергетика“ в Институт за 

развитие и управление на ресурсите: 

Здравейте! Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове, уважаеми колеги, 

това, което виждаме от Правилата, които… 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Има някакви проблеми в комуникацията. Вместо да Ви чуваме Вас, чуваме 

някакви странни звуци. 

 

Георги Самандов – директор направление „Енергетика“ в Институт за 

развитие и управление на ресурсите: 

И аз забелязвам такова нещо. 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Пробвайте отново. Малко по-силно. 

 

Георги Самандов – директор направление „Енергетика“ в Институт за 

развитие и управление на ресурсите: 

Добре ли е сега? 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Мисля, че е добре. Продължете. 

 

Георги Самандов – директор направление „Енергетика“ в Институт за 

развитие и управление на ресурсите: 

От въведените предложения, които виждаме в момента, забелязвам изцяло 

облекчаване на административната тежест на „Българска независима енергийна борса“ 

ЕАД и в тази връзка искам да се хвана за думите на г-н Константинов, които каза, че 

това нещо цели управление на риска. Според мен управлението на риска трябва да бъде 

дело на клирингова къща, а не на самата борса. И в тази връзка, аз искам да попитам г-н 

Константинов, как се движи този процес? Тъй като по-младата ни южна съседка въведе 

клирингова къща в рамките на около година след стартирането на пазар „ден напред“, а 

относно 15-минутният сетълмент, ще говоря при промяна на Правилата в следващото 

изслушване. 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Правилата за търговия. 

 

Георги Самандов – директор направление „Енергетика“ в Институт за 

развитие и управление на ресурсите: 

Също така, г-н Председател, искам да обърна внимание на кривите на търсене и 

предлагане, защото в момента абсолютно всички участници на пазара немогат 

адекватно да си направят сметката как да въвеждат бидовете си. Защото кривите на 

търсене и предлагане не отговарят на цените, които се публикуват в уебсайта на 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Обяснението на борсата го знаем, но в 

крайна сметка ние оперираме с едни огромни обеми както количества енергия, така и 

пари и мисля, че е редно да се работи в тази насока, така че ще ми е интересно г-н 

Константинов да отговори на този въпрос. Благодаря Ви! 
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Доц. Иван Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря, г-н Самандов! Преминаваме към г-жа Нина Чупарова, която 

ще представи позицията на „Елнова“ АД. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Нина Чупарова – представител на „Елнова“ 

АД, за видео разговор чрез платформа за комуникация Microsoft Teams, но не беше 

осъществена връзка.  

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Потърсете я по телефона. Така, няма връзка. Отиваме към последния участник в 

общественото обсъждане. Това е г-н Димитър Захариев, който е директор „Енергийни 

пазари“ на „Мост Енерджи“ АД. Г-н Захариев? 

 

Димитър Захариев – директор „Енергийни пазари“ в „Мост Енерджи“ АД: 

Здравейте! 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Здравейте и от нас! 

 

Димитър Захариев – директор „Енергийни пазари“ в „Мост Енерджи“ АД: 

Добър ден на Комисията! От името на „Мост Енерджи“ АД ние ще предоставим 

писмени съображения и предложенията си в регламентирания от Комисията срок. 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Благодаря! 

 

Димитър Захариев – директор „Енергийни пазари“ в „Мост Енерджи“ АД: 

Благодаря! 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Сега се обръщам към моите колеги, г-н Йорданов, г-н Голубарев, имате ли 

изказвания в рамките на общественото обсъждане? Не. Минавам към работната група. 

Г-н Младеновски? Заповядайте! 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, както чухме от 

участниците в общественото обсъждане, сериозни забележки аз не чух. Единствено 

може би трябва да се обърне внимание на борсата за малко по-прозрачно представяне 

на споразумението, което следва да се подпише. Имат един месец за обществено 

обсъждане. В този период и на борсов съвет, както и може да бъде и публикувано на 

страницата на борсата, за да са напълно запознати пазарните участници и какво ги 

очаква след приемането на изменението на борсовия съвет. По отношение на таксите, 

тарифата на борсата, Комисията няма правомощия за одобряване на таксите, така че 

това също би следвало от страна на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД да се 

публикува и  да се обсъди със заинтересованите страни. Благодаря! 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски! Г-н Константинов, желаете ли да вземете 
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думата, както Ви обещах в началото, като изпълнителен директор да вземете 

отношение по проведените дискусии. 

 

Константин Константинов – изпълнителен директор на „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД: 

Да, в рамките на минута, две. Благодаря Ви, г-н Председател! Благодаря на г-жа 

Горанова. Приемам критиките и от страна на г-н Младеновски относно това 

споразумение за фактуриране. Както и други участници казаха това е нещо ново, което 

планираме да въведем. Обсъждано е няколко пъти на борсов съвет. Знаете, че имаме 

борсов съвет, където участват доста представители от страна на борсовите участници. 

Отне ни доста време да го съгласуваме това споразумение с Национална агенция по 

приходите, за да изчистим оттам всякакви възможни негативни сценарии. Това към 

момента е факт, така че съвсем скоро това споразумение ще бъде публикувано и 

достъпно за всички пазарни участници и на нашата интернет страница, така че да няма 

притеснения в тази връзка. Относно таксите на борсата към момента не предвиждаме 

каквато и да било промяна в тях, особено посока увеличаване. Общо взето това успях 

аз да запиша. А това, което каза колежката Шикова за времето на търговия на пазар в 

рамките на деня спрямо времето на доставка, факт е, че и ние се опитваме да го 

намалим това време, както го има и на други пазари, но това се случва в сериозно 

съгласуване с колегите от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Да кажа нещо 

интересно за REMIT платформата, която ние поддържаме съгласно нашите правила, 

това, което посочи г-жа Горанова.  В процес сме на регистрация на тази платформа в 

ACER, след което тя ще стане достатъчно представителна, за да може търговският 

участник, когато публикува, т.нар. UMM на нея, да се счита, че е изпълнил всички 

изисквания на REMIT и това, разбира се, ще доведе до сериозно облекчаване на 

търговските участници, особено на големите производители, изпълвайки това си 

задължение както по борсови правила, така и по REMIT. Благодаря за вниманието! 

 

Доц. Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Константинов! Добър завършек на общественото обсъждане. 

Като цяло целият тон на участията беше в посока на подкрепа на промените и с 

уточненията, които бяха дадени от г-н Константинов и отговорите на забележките от 

страна на председателя на работната група г-н Младеновски на някои от участниците,  

считам че изчерпахме дискусията. При това положение, преди да закрия общественото 

обсъждане, искам да обявя нещо, което за участниците в общи линии е познато, но съм 

длъжен по протокол. Определям 14-дневен срок за предоставяне на становищата. 

Напълно достатъчен, още повече, че до голяма степен при устното участие и 

изказвания, становищата бяха формулирани и следващото е, че насрочвам закритото 

заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което ще бъдат приети 

като документ Правилата за изменение и допълнение на Правилата на за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия на 30.08.2022 г. По такъв начин ще 

може от началото на септември тези промени да влязат в сила. Колеги, закривам 

общественото обсъждане! 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-13-00-5/29.07.2022 г. - покана до заинтересованите 

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

организиран борсов пазар на електрическа енергия. 
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