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П Р О Т О К О Л 

 

№ 100 

 
София, 14.05.2020 година 

 

Днес, 14.05.2020 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на 

глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, М. 

Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и 

пазари“ и В. Михов – и.д. директор на дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на 

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 

г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия“. 

 

Председателят установи, че няма други предложения, както и няма правни пречки 

за провеждане на заседанието, което протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-385 от 11.05.2020 г. относно извършена проверка по реда на 

чл. 75, ал. 2, т. 1, чл. 77, ал. 2, т. 1 и чл. 80 от Закона за енергетиката, възложена от 

Върховна административна прокуратура по образувана преписка № E-08-31-1 от 2020 г., 

във връзка с публикации в средства за масово осведомяване. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Васил Михов, Милен 

Трифонов, Величка Маринова, Виктор Аврамов, Велина Козарева,  

Радостина Методиева, Радослав Райков,  

Силвия Петрова 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад относно: извършена проверка по реда 

на чл. 75, ал. 2, т. 1, чл. 77, ал. 2, т. 1 и чл. 80 от Закона за енергетиката, възложена от 

Върховна административна прокуратура по образувана преписка № E-08-31-1 от 2020 г., 

във връзка с публикации в средства за масово осведомяване, установи следното: 

 

Върховна административна прокуратура (ВАП) с вх. № Е-08-31-1 от 05.03.2020 г. е 

уведомила Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за образувана 

прокурорска преписка № 181/2020 г. по повод публикации от 09.02.2020 г. и 10.02.2020 г. 

за декларация на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). В 
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същите се твърди, че БЕХ ЕАД има господстващо положение в търговията с електрическа 

енергия на организиран борсов пазар, като дружествата от холдинговата структура на БЕХ 

ЕАД предлагат електрическа енергия и осъществяват дейността си в нарушение на 

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 

година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. 

АОБР твърди, също, че „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД не работи, дружеството отчита 

загуби, както и не изпълнява решение на КЕВР да продава електрическа енергия на цена 

над 93,33 лв./MWh, както и че от началото на 2020 г. цената на електрическата енергия в Р 

България е най-висока в Европа. АОБР посочва, също, че БНЕБ ЕАД следва да предлага 

стандартизирани по време продукти на пазара по дългосрочни договори. В публикациите 

се посочва и сравнение на борсовите цени на електрическата енергия с ден на доставка 

09.02.2020 г. в Р България и останалите страни в Европа. В тази връзка с посоченото 

писмо с вх. № № Е-08-31-1 от 05.03.2020 г. ВАП е възложила на КЕВР да извърши 

проверка на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

и „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД). 

Предвид горното, със Заповед № З-Е-38 от 13.03.2020 г. на председателя на КЕВР е 

сформирана работна група със задача, да извърши проверка и да установи налице ли са 

действия/бездействия от страна на БЕХ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и БНЕБ ЕАД, 

които нарушават разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за организиран борсов пазар на електрическа 

енергия (ПОБПЕЕ) в периода от 01.01.2020 г. до 10.02.2020 г., включително, в зависимост 

от резултатите да предприеме мерки съобразно компетентността си, след анализ на 

резултатите от проверката и изнесеното от АОБР да прецени дали са налице основания за 

предприемане на действия по чл. 91, ал. 4 от ЗЕ за изменение на посочените по-горе 

правила, в случай, че при проверката се установят данни за престъпления от общ характер 

да уведоми компетентната прокуратура. 

1. Във връзка с извършената проверка на БЕХ ЕАД, с писмо с изх. № E-08-31-

1#3 от 19.03.2020 г. КЕВР е изискала от дружеството информация дали дружеството е 

давало указания на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД при изготвяне на търговския план за 

реализация на количествата електрическа енергия на пазар „ден-напред” и дали БЕХ ЕАД 

контролира и следи данните за работещите блокове на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, както 

и изисква ли информация за причините част от производствените мощности да не 

произвеждат и предлагат количества енергия на енергийната борса. Изисканата 

информация е предоставена на КЕВР от БЕХ ЕАД с писмо с вх. № Е-08-31-1 от 26.03.2020 

г.  

За резултатите от проверката на основание чл. 80, ал. 1 от ЗЕ е съставен 

Констативен протокол (КП) № МК-1 от 07.05.2020 г., в който са направени 

констатации, както следва:  
Според писмо с вх. № Е-08-31-1 от 26.03.2020 г. на БЕХ ЕАД съгласно чл. 25 от 

устава си дружеството изпълнява функции на финансов, а не на оперативен холдинг, като 

дружествата от холдинговата структура запазват оперативна самостоятелност и 

изпълняват независимо своята лицензионна дейност. БЕХ ЕАД посочва също, че на 

основание чл. 25, ал. 1 от Устава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, Съвета на директорите 

изготвя бизнес програма на дружеството, която се представя на БЕХ ЕАД в качеството на 

едноличния собственик на капитала за одобрение и за осигуряване на изпълнението й, 

както и че бизнес програмите на дружествата от структурата на БЕХ ЕАД се изготвят за 

пет годишен период (аргумент от Правилата за реда, условията и процедурата за вземане 

на решение и за предоставяне на разрешения, одобрения или съгласуване от БЕХ ЕАД 

като упражняващ правото на едноличен собственик на капитала, приети от Съвета на 

директорите на БЕХ ЕАД с решение по Протокол № 4- 2018 от 18.01.2018 г., т. 1.1). В 

писмо с вх. № Е-08-31-1 от 26.03.2020 г. БЕХ ЕАД заявява, че на основание чл. 20, ал. 2 , 

т. 6 от устава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, изготвения годишен финансов отчет на 

дружеството, след неговата заверка от назначения експерт-счетоводител, се представя за 

одобрение пред едноличния собственик на капитала – БЕХ ЕАД.  
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Във връзка с горното, в КП № МК-1 от 07.05.2020 г. е констатирано, че за периода 

от 01.01.2020 г. до 10.02.2020 г. не се установяват действия или бездействия от страна на 

БЕХ ЕАД, които нарушават разпоредби на ЗЕ и на Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

КП № МК-1 от 07.05.2020 г. на 07.05.2020 г. е връчен на упълномощени 

представители на БЕХ ЕАД. Дружеството не е направило възражения  по КП в тридневния 

срок от неговото връчване.  

 

2. Във връзка с извършената проверка на „ТЕЦ  Марица Изток 2“ ЕАД, с 

писмо изх. № E-08-31-1#2 от 19.03.2020 г. Комисията е изискала от дружеството анализ на 

разходите и методиката, която използва „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД при определяне на 

минималната и максималната цена и съответните й стойности за количествата, които 

дружеството предлага на пазар „ден-напред”, извън поетите ангажименти по Дело 

AT.39767-BEH Electricity, както и данни за работещите блокове на електрическата 

централа и причините, поради които част от тези блокове не произвеждат и предлагат 

количества електрическа енергия за периода от 01.01.2020 г. до момента. В допълнение в 

посоченото писмо е изискана и информация в кои случаи и от кого се взимат решенията, 

кои от блоковете на електрическата централа да произвеждат електрическа енергия и 

съответно какви критерии за подбор се прилагат в тези случаи. Изисканата информация е 

предоставена на КЕВР от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с писмо с вх. № Е-13-12-6 от 

26.03.2020 г. 

За резултатите от проверката на основание чл. 80, ал. 1 от ЗЕ е съставен КП № 

МК-2 от 07.05.2020 г., в който са направени констатации, както следва:  
В писмо с вх. № Е-13-12-6 от 26.03.2020 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД посочва, че 

дружеството определя количествата продадена електрическа енергия по реда и при 

условията на Правилата за търговия с електрическа енергия на база регистрирани 

търговски графици за количествата електрическа енергия, които следва да бъдат 

продадени на обществения доставчик - „Национална електрическа компания“ ЕАД, на 

свободния пазар по двустранни договори – на „Българска независима енергийна борса“ 

ЕАД (БНЕБ ЕАД) и на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – за електрическа 

енергия за балансиращ пазар. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД счита за неверни и неточни твърденията, че цената на 

електрическата енергия, заплащана от индустрията в Р България е най-висока в цяла 

Европа, както и че не изпълнява решение на КЕВР да продава електрическа енергия на 

цена над 93,33 лв./MWh. В тази връзка дружеството посочва, че цената в размер на 93,33 

лв./MWh за първи път се появява и коментира в Решение Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР за 

утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ на КЕВР (стр. 34 от Решение Ц-19 от 

01.07.2019 г. на КЕВР). 

В писмо с вх. № Е-13-12-6 от 26.03.2020 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, посочва 

също, че подаденото от дружеството заявление за утвърждаване на цени на 

електрическата енергия за регулаторния период от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г., което е 

предмет на Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР е изготвено в съответствие с 

разпоредбите на ЗЕ и Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия (НРЦЕЕ). В тази връзка дружеството твърди, че в предявените в 

заявлението от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД разходи не са включени: вноските по чл. 36е 

от ЗЕ (съгласно чл. 11, ал. 2, т. 6 от НРЦЕЕ); цената по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗЕ във връзка 

с чл. 26, ал. 2 от НРЦЕЕ за достъп до електропреносната мрежа; разходите за продажба на 

електрическата енергия на свободния пазар вкл. таксите за участие на БНЕБ ЕАД, а КЕВР 

не е признала част от разходите, заявени от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. В допълнение 

дружеството посочва, че в цената в размер на 93,33 лв./MWh не са взети в предвид 

условно постоянни разходи, които са необходимо присъщи за функциониране на всяко 

дружество – разходи, свързани с персонала (заплати и осигуровки), разходи за ремонт и 

поддръжка на съоръженията, разходи за задължителни застраховки, разходи за външни 

услуги и материали, разходи за амортизации/инвестиции, както и финансови разходи и 
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възвръщаемост. По тази причина дружеството счита, че като определяща за пазарното 

поведение на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на свободния пазар не следва да се ползва 

изчислената от КЕВР цена в размер на 93,33 лв./MWh, а за такава следва да се използва 

изчислената в Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР цена в размер на 135,30 

лв./MWh. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е предоставило „Справка за спиранията на основните 

съоръжения“ и „Справка за състоянието на блоковете“, според които блок № 6 на 

електрическата централа през целия период е в престой за основен ремонт, блок № 2 - в 

студен резерв от 01.01. до 29.02.2020 г., блокове № 1 и № 2 са в престой за ремонт, а блок 

№ 8 е изведен в основен ремонт от 12.03.2020 г.  

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посочва, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 1 от устава си, 

Съвета на директорите на дружеството организира, ръководи и контролира цялостната 

дейност. 

С оглед гореизложеното следва да се вземе предвид, че „ТЕЦ Марица изток 2“ 

ЕАД, продава електрическа енергия на пазара по свободно договорени цени, като 

определя самостоятелно търговската си политика и изготвя бизнес програма, която 

предоставя за одобрение на едноличния собственик на капитала – БЕХ ЕАД (чл. 25, ал. 2, 

т. 2 от Устава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД). 

На следващо място с Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР, в частта му по т. 

III, Комисията е отказала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да утвърди цена, по която 

дружеството да продава електрическа енергия на обществения доставчик за регулаторния 

период от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. В тази връзка в процедурата по приемане на 

горецитираното решение на КЕВР „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е възразило на 

твърденията, че цените на БНЕБ ЕАД са постигнати при липса на предлагане на 

дългосрочни продукти от страна на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и в тази връзка е описало 

организираните от него търгове и реализираните количества електрическа енергия с 

доставка през 2019 г., като е заявило, че високите производствени разходи не му 

позволяват да предлага за продажба електрическа енергия на цени под 140 лв./MWh. В 

отговор на това възражение КЕВР е изразила становище, че поведението на дружеството 

следва да е ориентирано към търсене на възможности на пазара за покриване на разходите 

си чрез реализация на произведената електрическа енергия на балансиращ пазар, на пазара 

„ден-напред“, на пазара „в рамките на деня“, в периодите когато средните ценови нива са 

над променливите разходи на дружеството (в размер на 88,91 лв./MWh без компенсация за 

предходен период, 93,33 лв./MWh с включена компенсация), за да се покрият или поне 

намалят загубите на дружеството от отчитаните условно-постоянни разходи. 

Предвид горното аргументите в мотивите на Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на 

КЕВР, в частта по отношение на изчислената цена в размер на 93,33 лв./MWh, нямат 

обвързващ характер, съответно не е задължително да повлияят при формирането на 

търговската политика на дружеството, касаеща участието му на пазара на електрическа 

енергия свободно договорени цени. 

Във връзка с горното, в КП № МК-2 от 07.05.2020 г. е констатирано, че за периода 

от 01.01.2020 г. до 10.02.2020 г. не се установяват действия или бездействия от страна на 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, които нарушават разпоредби на ЗЕ, на Правилата за търговия 

с електрическа енергия и на правилата на БНЕБ ЕАД. 

КП № МК-2 от 07.05.2020 г. на 07.05.2020 г. е връчен на упълномощени 

представители на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Дружеството не е направило възражения  

по КП в тридневния срок от неговото връчване.  

 

3. Във връзка с извършената проверка на БНЕБ ЕАД, с писмо изх. изх. № E-08-

31-1#2 от 19.03.2020 г. КЕВР е изискала от дружеството анализ на необходимостта от 

предлагане на стандартизирани по време продукти на платформа Централизиран пазар за 

покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори (ЦПДД), 

екран „Търгове“ на БНЕБ ЕАД и всяка друга информация относима към предмета на 
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проверката. Изисканата информация е предоставена на КЕВР от БНЕБ ЕАД с писмо с № 

Е-08-31-1 от 06.04.2020 г. 

За резултатите от проверката на основание чл. 80, ал. 1 от ЗЕ е съставен КП № 

МК-3 от 07.05.2020 г., в който са направени констатации, както следва:  
Съгласно чл. 103, ал. 2, т. 1 от ЗЕ организирането на борсов пазар на електрическа 

енергия се извършва от лице, получило лицензия за дейността „организиране на борсов 

пазар на електрическа енергия“, което публикува правила за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия. БНЕБ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-422-11 от 

31.03.2014 г. издадена за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа 

енергия“ и в тази връзка дружеството е публикувало на интернет страницата си Правила за 

работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД (ПРОБПЕЕ-

ЦПДД), които са в сила от 21.01.2019 г. 

Съгласно чл. 1 от ПРОБПЕЕ-ЦПДД борсовият оператор организира търговията на 

ЦПДД в съответствие със ЗЕ и приетите въз основа на него подзаконови нормативни 

актове. Според чл. 3 от ПРОБПЕЕ-ЦПДД платформата е създадена с цел да предостави 

възможност на всички регистрирани търговски участници да търгуват продукти с 

различен срок на доставка по прозрачен и недискриминационен начин. Борсовият 

оператор предлага на регистрираните на ЦПДД търговски участници да търгуват 

посредством следните екрани за търговия: екран „Търгове”, екран „Непрекъсната 

търговия” и екран „Часови продукти” (чл. 4 от ПРОБПЕЕ-ЦПДД). 

По силата на чл. 103 от ПРОБПЕЕ-ЦПДД, борсовият оператор организира търг за 

покупка или продажба на електрическа енергия на екран „Търгове“ след получено 

заявление за иницииране на търг от търговски участник, в което следва да бъдат 

определени следните параметри: минимална или максимална цена за участие, в 

зависимост от вида на търга, профил на доставка, мощност и количество електрическа 

енергия за покупка или продажба (MW и MWh), срок на доставка, дата и час за 

провеждане, изискване за минимално оферирано количество електрическа енергия, както 

и финансови параметри. 

Според чл. 84 от ПРОБПЕЕ-ЦПДД всички продукти, които се търгуват 

посредством Екран „Непрекъсната търговия“, са посочени в Приложение 1 към същите 

Правила, а всички продукти, които се търгуват посредством екран „Часови продукти“ са 

със срок на доставка 1 /един/ час в деня, следващ деня на търговия (чл. 85 от ПРОБПЕЕ-

ЦПДД). 

С писмо с вх. № Е-08-31-1 от 06.04.2020 г. БНЕБ ЕАД е предоставило в КЕВР 

анализ от необходимостта за предлагане на стандартизирани по време продукти на 

платформа ЦПДД (Търгове), според който на екран „Непрекъсната търговия“ част от 

ЦПДД се предлагат само стандартизирани продукти, които официално са публикувани в 

списъка със стандартни продукти на страница на Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия (АСРЕ). Според БНЕБ ЕАД предвид задължителността за 

продажба на електрическа енергия от страна на производителите с инсталирана мощност 

равна или по-голяма от 1 MW и с оглед факта, че производителите на електрическа 

енергия от възобновяеми източници нямат опит с борсовата търговия към момента на 

влизане в сила на ЗЕ, борсовият оператор е предоставил възможност за гъвкавост на 

търговията и разнообразност на продуктите единствено на екран „Търгове“ на ЦПДД. В 

тази връзка според БНЕБ ЕАД предоставената възможност за гъвкавост в търговията и 

предлаганите продукти не би следвало да се приема като ограничително условие относно 

стандартизираните продукти и всеки производител има възможност да предлага такива 

продукти, както на екран „Непрекъсната търговия“, така и на екран „Търгове“ на ЦПДД.  

В допълнение към горното борсовият оператор счита, че нестандартизираните 

продукти, предлагани на ЦПДД, нямат пряко отношение към цената на електрическата 

енергия на пазарен сегмент „ден-напред“, както и не може да се твърди, че те 

предизвикват нейното необосновано покачване. В заключение БНЕБ ЕАД изразява 

подкрепа за създаването на стандартизирани продукти предлагани на ЦПДД, което от своя 
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страна би довело до оптимизация на търгуваните количества електрическа енергия на 

пазарен сегмент „в рамките на деня“.  

Във връзка с горното, в КП № МК-3 от 07.05.2020 г. е констатирано, че в 

изпълнение на чл. 103, ал. 2, т. 1 от ЗЕ, БНЕБ ЕАД е публикувало на интернет страницата 

си ПРОБПЕЕ-ЦПДД, в които са описани условията реда и начина за участие на борсов 

пазар на електрическа енергия на платформа ЦПДД и продуктите, които се търгуват. 

Платформа ЦПДД се състои от екран „Търгове”, екран „Непрекъсната търговия” и екран 

„Часови продукти”, като стандартизирани по време продукти се предлагат само на екран 

„Непрекъсната търговия”. Също така, в КП № МК-3 от 07.05.2020 г. е констатирано, че за 

периода от 01.01.2020 г. до 10.02.2020 г. не се установиха действия или бездействия от 

страна на БНЕБ ЕАД, които нарушават разпоредби на ЗЕ, Правилата за търговия с 

електрическа енергия и ПРОБПЕЕ-ЦПДД. 

КП № МК-3 от 07.05.2020 г. на 07.05.2020 г. е връчен на упълномощени 

представители на БНЕБ ЕАД. В тридневния срок от връчването на КП, дружеството с 

писмо с вх. № Е-08-31-1 от 08.05.2020 г. заявява, че няма възражения по КП № МК-3 от 

07.05.2020 г. 

 

В допълнение, следва да се има предвид, че на 05.05.2020 г. в ДВ, бр. 40 от 2020 г. 

са обнародвани приетите от КЕВР Правила за изменение и допълнение на Правилата за 

търговия с електрическа енергия. На основание § 27 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 

79 от 2019 г., е в ход процедура по одобряване от КЕВР на Правила за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия.  

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Трифонов:  

Върховна административна прокуратура е уведомила Комисията за енергийно и 

водно за образувана прокурорска преписка по повод публикации от 09.02.2020 г. и 

10.02.2020 г. за декларация на Асоциацията на организациите на българските 

работодатели. В същите се твърди, че БЕХ ЕАД има господстващо положение в 

търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар, като дружествата от 

холдинговата структура на БЕХ ЕАД предлагат електрическа енергия и осъществяват 

дейността си в нарушение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 РЕМИТ . АОБР твърди, също, 

че „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД не работи, дружеството отчита загуби, както и не 

изпълнява решение на КЕВР да продава електрическа енергия на цена над 93,33 лв./MWh, 

както и че от началото на 2020 г. цената на електрическата енергия в Р България е най-

висока в Европа. В публикациите се посочва също, че БНЕБ ЕАД следва да предлага 

стандартизирани по време продукти на пазара по дългосрочни договори. В публикациите 

се посочва и сравнение на борсовите цени на електрическата енергия с ден на доставка 

09.02.2020 г. в Р България и останалите страни в Европа.  

Предвид горното, със Заповед на председателя на КЕВР е сформирана работна 

група със задача, да извърши проверка и да установи налице ли са действия/бездействия 

от страна на БЕХ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и БНЕБ ЕАД, които нарушават 

разпоредби на Закона за енергетиката Правилата за търговия с електрическа енергия и 

Правилата за организиран борсов пазар на електрическа енергия в периода от 01.01.2020 г. 

до 10.02.2020 г., включително, в зависимост от резултатите да предприеме мерки 

съобразно компетентността си, след анализ на резултатите от проверката и изнесеното от 

АОБР да прецени дали са налице основания за предприемане на действия по чл. 91, ал. 4 

от ЗЕ за изменение на посочените по-горе правила, в случай, че при проверката се 

установят данни за престъпления от общ характер да уведоми компетентната прокуратура. 

В тази връзка след  извършената проверка, са съставени три Констативни 

протокола. За резултатите от проверката на БЕХ ЕАД е съставен Констативен протокол № 

МК-1 от 07.05.2020 г., в който са направени следните констатации: 
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БЕХ ЕАД съгласно чл. 25 от устава си дружеството изпълнява функции на 

финансов, а не на оперативен холдинг, като дружествата от холдинговата структура 

запазват оперативна самостоятелност и изпълняват независимо своята лицензионна 

дейност. БЕХ ЕАД посочва също, че на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД, Съвета на директорите изготвя бизнес програма на дружеството, която се 

представя на БЕХ ЕАД в качеството на едноличния собственик на капитала за одобрение 

и за осигуряване на изпълнението й, както и че бизнес програмите на дружествата от 

структурата на БЕХ ЕАД се изготвят за пет годишен период. 

В писмото си БЕХ ЕАД също изразява, че на основание чл. 20, ал. 2 , т. 6 от устава 

на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, изготвения годишен финансов отчет на дружеството, след 

неговата заверка от назначения експерт-счетоводител, се представя за одобрение пред 

едноличния собственик на капитала – БЕХ ЕАД.  

Във връзка с горното, Констативния протокол е връчен, но дружеството не е 

направило възражение в тридневния срок.  

За резултатите от проверката на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД е съставен 

Констативен протокол № МК-2 от 07.05.2020 г., в който са направени констатации, както 

следва: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, продава електрическа енергия на пазара по свободно 

договорени цени, като определя самостоятелно търговската си политика и изготвя бизнес 

програма, която предоставя за одобрение на едноличния собственик на капитала – БЕХ 

ЕАД . На следващо място с Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР, в частта му по т. 

III, Комисията е отказала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да утвърди цена, по която 

дружеството да продава електрическа енергия на обществения доставчик за регулаторния 

период от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. В тази връзка в процедурата по приемане на 

горецитираното решение на КЕВР „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е възразило на 

твърденията в мотивите посочени в Решението, като е заявило, че високите 

производствени разходи не му позволяват да предлага за продажба електрическа енергия 

на цени под 140 лв./MWh. В отговор на това възражение КЕВР е изразила становище, че 

поведението на дружеството следва да е ориентирано към търсене на възможности на 

пазара за покриване на разходите си чрез реализация на произведената електрическа 

енергия на балансиращ пазар, на пазара „ден-напред“, на пазара „в рамките на деня“, като 

в периодите когато средните ценови нива са над променливите разходи на дружеството, а 

именно 93,33 лв./MWh. Предвид това аргументите в мотивите на Решение № Ц-19 от 

01.07.2019 г. на КЕВР, в частта по отношение на изчислената цена в размер на 93,33 

лв./MWh, нямат обвързващ характер, съответно не е задължително да повлияят при 

формирането на търговската политика на дружеството, касаещо участието му на пазара на 

електрическа енергия свободно договорени цени. Във връзка с това и връчения 

Констативен протокол от дружеството не е постъпило възражение. 

За резултатите от проверката на БНЕБ ЕАД е съставен Констативен протокол № 

МК-3 от 07.05.2020 г., като основните констатации са, че в изпълнение на чл. 103, ал. 2, т. 

1 от ЗЕ, борсата публикува на интернет страницата си правила, в които са описани 

условията реда и начина за участие на борсов пазар на електрическа енергия на платформа 

ЦПДД и продуктите, които се търгуват. Платформа ЦПДД се състои от екран „Търгове”, 

екран „Непрекъсната търговия” и екран „Часови продукти”, като стандартизирани по 

време продукти се предлагат само на екран „Непрекъсната търговия”. Също така, в 

Констативния протокол е констатирано, че за периода от 01.01.2020 г. до 10.02.2020 г. не 

се установени действия или бездействия от страна на БНЕБ ЕАД, които нарушават 

разпоредби на ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата на борсата. 

Констативния протокол е връчен на упълномощени лица от БНЕБ ЕАД. Като в 

тридневния срок е постъпило писмо, в което те заявяват, че няма възражения по така 

направените констатации. 

В допълнение, следва да се има предвид, че на 05.05.2020 г. в ДВ, бр. 40 от 2020 г. 

са обнародвани приетите от КЕВР Правила за изменение и допълнение на Правилата за 

търговия с електрическа енергия. На основание § 27 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 
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79 от 2019 г., е в ход процедура по одобряване от КЕВР на Правила за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия.  

Предвид гореизложеното във връзка с КП № МК-1 от 07.05.2020 г., КП № МК-2 

от 07.05.2020 г. и КП № МК-3 от 07.05.2020 г. и на основание чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага на  

Комисията за енергийно и водно регулиране да обсъди и приеме следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да се уведоми Върховна административна прокуратура за резултатите от 

извършената проверка. 

И. Н. Иванов попита членовете на работната група имат ли допълнения към 

казаното и установи, че няма. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада. 

И. Н. Иванов каза, че който е съгласен с приемане на решението, предложено от 

работната група, а именно: Приемане на доклада и уведомяване на Върховна 

административна прокуратура, за резултата от извършената проверка, моля да гласува.  

 

Предвид гореизложеното във връзка с КП № МК-1 от 07.05.2020 г., КП № МК-2 от 

07.05.2020 г. и КП № МК-3 от 07.05.2020 г. и на основание чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно: извършена проверка по реда на чл. 75, ал. 2, т. 1, чл. 77, 

ал. 2, т. 1 и чл. 80 от Закона за енергетиката, възложена от Върховна административна 

прокуратура по образувана преписка № E-08-31-1 от 2020 г., във връзка с публикации в 

средства за масово осведомяване  

2. Да се уведоми Върховна административна прокуратура за резултатите от 

извършената проверка. 

 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно: извършена проверка по реда на чл. 75, ал. 2, т. 1, чл. 77, 

ал. 2, т. 1 и чл. 80 от Закона за енергетиката, възложена от Върховна административна 

прокуратура по образувана преписка № E-08-31-1 от 2020 г., във връзка с публикации в 

средства за масово осведомяване  
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2. Да се уведоми Върховна административна прокуратура за резултатите от 

извършената проверка. 

 
 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-385 от 11.05.2020 г. относно извършена проверка по реда на 

чл. 75, ал. 2, т. 1, чл. 77, ал. 2, т. 1 и чл. 80 от Закона за енергетиката, възложена от 

Върховна административна прокуратура по образувана преписка № E-08-31-1 от 2020 г., 

във връзка с публикации в средства за масово осведомяване. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 
 

 

 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 


