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П Р О Т О К О Л 
 

№ 78 

 
София, 10.04.2020 година 

 

Днес, 10.04.2020 г. от 10:00 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“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в 

електроенергетиката и топлоенергетиката“ и експерти на КЕВР. 

 

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. № О-Дк-234 от 07.04.2020 г. относно реда и начина за провеждане 

на открити заседания и обществени обсъждания в секторите „Енергетика“ и 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ в условията на извънредно положение, 

обявено с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, изменено с решене от 

03.04.2020 г. на Народното събрание. 

Докладват: Росица Тоткова и Елена Маринова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-308 от 07.04.2020 г. относно проект на Правила за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия и проект на акт. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Кристина Костадинова, 

 Радослав Райков, Радостина Методиева, Силвия Петрова 

 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-277 от 02.04.2020 г. и проект на решение относно 

заявление подадено от „Електроразпределение Север“ АД за даване на разрешение за 
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извеждане от експлоатация на трафопост с диспечерско наименование КТП № 396, гр. 

Варна. 

Докладват: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов, 

 Петър Друмев, Тонко Тонков 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно реда и начина за провеждане на 

открити заседания и обществени обсъждания в секторите „Енергетика“ и 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ в условията на извънредно положение, 

обявено с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, изменено с решене от 

03.04.2020 г. на Народното събрание. 
 

Поради пандемията, причинена от коронавирус - COVID-19, Народното събрание на 

Р България (НС) с решение от 13.03.2020 г., обн. ДВ, бр. 22 от 2020 г., е обявило 

извънредно положение върху цялата територия на държавата, считано от 13 март 2020 г. С 

решение от 03.04.2020 г. на НС, обн. ДВ, бр. 33 от 2020 г., срокът на извънредното 

положение е удължен до 13.05.2020 г. В тази връзка и предвид нормите на Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, както и съответните заповеди 

на министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб 

относно осигуряване на социално дистанциране, Комисията за енергийно и водно 

регулиране следва да ограничава присъствието на хора в сградата на регулатора, в т.ч. и 

при провеждане на открити заседания и обществени обсъждания в секторите „Енергетика“ 

и „Водоснабдителни и канализационни услуги“.  

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва Р. Тоткова. С решение на Народното събрание от 03.04.2020 г. срокът на 

извънредното положение, обявено от Парламента с решение от 13.03.2020 г., е удължен до 

13.05.2020 г. В тази връзка и предвид нормите на Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, както и заповедите на министъра на здравеопазването и 

препоръките на Националния оперативен щаб за осигуряване на социално дистанциране, 

Комисията за енергийно и водно регулиране следва да ограничава присъствието на хора в 

сградата на регулатора, в т.ч. и при провеждане на открити заседания и обществени 

обсъждания в секторите „Енергетика“ и „Водоснабдителни и канализационни услуги“. 

Вече е обнародван и ЗИД на Закона за мерките при извънредно положение, така че там 

има също такива основания. 

 Предвид изложеното и на основание на Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно 

регулиране да обсъди и приеме следните решения: 

1. За срока на действие на извънредното положение, откритите заседания и 

обществените обсъждания да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и 

виртуално участие на страните в административните производства, различни от КЕВР, 

съответно на заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

2. Прякото и виртуално участие по т. 1 се осигурява чрез програмата за съобщения 

Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail на директора на 

дирекция „Обща администрация“. Регистрацията в програмата за съобщения Skype и 

изпращането на писмени въпроси и изказвания се извършват до 16.00 часа на датата, 

предхождаща датата на съответното открито заседание и/или обществено обсъждане. 

3. Обстоятелствата по т. 1 и т. 2 се отразяват в изготвяните протоколи за 

проведените открито заседание, съответно обществено обсъждане.  

И. Н. Иванов каза, че на базата на публикувания на 09.04.2020 г. ЗИД на Закона за 

извънредното положение, предложението е напълно в съответствие с него. Председателят 

установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение. 
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Предвид горното и на основание Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. За срока на действие на извънредното положение, откритите заседания и 

обществените обсъждания да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и 

виртуално участие на страните в административните производства, различни от КЕВР, 

съответно на заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

2. Прякото и виртуално участие по т. 1 се осигурява чрез програмата за съобщения 

Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail: ymitev@dker.bg. 

Регистрацията в програмата за съобщения Skype и изпращането на писмени въпроси и 

изказвания се извършват до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на съответното 

открито заседание и/или обществено обсъждане. 

3. Обстоятелствата по т. 1 и т. 2 се отразяват в изготвяните протоколи за 

проведените открито заседание, съответно обществено обсъждане.  

 

 

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, Пенка Трендафилова - за). 

 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно проект на Правила за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия и проект на акт. 

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. 

ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г.) е създадена нова т. 42 в чл. 21, ал. 1 от ЗЕ, с която се 

регламентира правомощие на КЕВР да одобрява правила за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия по предложение на оператора на борсовия пазар. Съгласно 

разпоредбата на параграф 27, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на 

ЗЕ, в едномесечен срок от влизането в сила на този закон, операторът на борсовия пазар 

на електрическа енергия е длъжен да внесе за одобрение в Комисията Правила за работа 

на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ, Правилата). В тази 

връзка в КЕВР с писмо с вх. № Е-13-210-28 от 09.10.2019 г. от „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) е постъпило предложение за одобряване на ПРОБПЕЕ 

и на Правила за работа на организиран пазар „В рамките на деня“. С оглед разглеждане на 

постъпилото предложение със Заповед № З-Е-210 от 17.10.2019 г. на председателя на 

КЕВР е сформирана работна група, която да извърши анализ, въз основа на който да 

изготви да изготви доклад и проект на за работа на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия.  

С писмо с вх. № Е-13-210-30 от 08.11.2019 г. БНЕБ ЕАД е представило нови 

проекти на: ПРОБПЕЕ; Правила за работа на пазарен сегмент „Ден напред“; Правила за 

работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“; Правила за сетълмент; Правила за 

поведение на борсов пазар  и Правила за работа на Централизиран пазар за покупко-

продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. С писма с изх. № Е 

-13-210-30 от 15.11.2019 г. и с изх. № Е -13-210-30 от 25.11.2019 г. КЕВР е дала указания 

на БНЕБ ЕАД да преработи представените проекти.  С писма с вх. № Е -13-210-30 от 

27.12.2020 г. и с вх. № Е -13-210-30 от 24.01.2020 г. БНЕБ ЕАД е представило за 

mailto:ymitev@dker.bg
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одобряване единен проект на ПРОБПЕЕ, регламентиращ цялостната дейност на борсовия 

оператор, включително и на трите пазарни сегмента. В тази връзка е разгледано и 

анализирано постъпилото с вх. № Е -13-210-30 от 24.01.2020 г. от БНЕБ ЕАД предложение 

за одобряване на ПРОБПЕЕ. 

 

След обсъждане и анализ на относимите факти и обстоятелства се установи 

следното: 

 

Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в редакцията 

обн. ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г., проектът на нормативен акт се внася за 

обсъждане и приемане от компетентния орган заедно с мотивите, съответно доклада към 

него и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА, като мотивите, 

съответно докладът, следва да съдържат: причините, които налагат приемането; целите, 

които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 

анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предвид разпоредбата на § 5 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗНА, за приеманите от КЕВР подзаконови 

нормативни актове не се изисква изготвяне на  предварителна оценка на въздействието по 

чл. 20 от ЗНА. 

 

Във връзка с горното, в настоящия доклад са изложени мотивите за приемането на 

проект на ПРОБПЕЕ, както следва: 

1. Причини, които налагат приемането на ПРОБПЕЕ:  

Преди обнародването на ЗИД на ЗЕ в ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г. БНЕБ ЕАД в 

качеството на оператор на борсов пазар на електрическа енергия, съгласно лицензия № Л-

422-11 от 31.03.2014 г., издадена от КЕВР организира този пазар и самостоятелно приема 

правила за неговата работа, които търговските участници следва да спазват. С  цитирания 

ЗИД на ЗЕ е създадена нова т. 42 в чл. 21, ал. 1 от ЗЕ, с която на КЕВР е предоставено 

правомощие да одобри ПРОБПЕЕ по предложение на оператора на организирания борсов 

пазар на електрическа енергия. В тази връзка и с оглед изпълнение на горепосоченото 

правомощие, е необходимо Комисията да одобри правила за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия.  

 

2. Целите, които се поставят:  

С проекта на ПРОБПЕЕ се цели да се създаде сигурност в обществените 

отношения, възникнали в резултат на търговия на електрическа енергия на организиран 

борсов пазар, като КЕВР одобри правила, чрез която се регламентират правата и 

задълженията на търговските участници, както и на БНЕБ ЕАД.  

В тази връзка, с оглед яснота и прецизност, проектът на ПРОБПЕЕ е структуриран 

систематично в дванадесет отделни глави, в част от които са обособени раздели. В 

отделните глави и раздели са регламентирани организацията на дейността, правата и 

задълженията на всички търговски участници и на БНЕБ ЕАД във връзка с участието им, 

респективно с оперирането на борсовия пазар на електрическа енергия в следните 

направления:  пазарен сегмент „В рамките на деня“; пазарен сегмент „Ден напред“; 

пазарен сегмент „Двустранни договори“. В проекта на ПРОБПЕЕ се съдържат й правила 

за сетълмент и правила за поведение на борсов пазар, които смислово са обособени в 

отделни глави. 

Глава първа от проекта на ПРОБПЕЕ е озаглавен „Общи положения“ и се състои от 

чл. 1 - чл. 9. В тази глава са уредени предметният обхват, принципите и подлежащите на 

регулиране обществените отношение. 

Глава втора от проекта на ПРОБПЕЕ е озаглавена „Регистрация“ и включва чл. 10 - 

чл. 29. С тази глава се установява процедурата за регистрация и достъп на търговските 

участници до електронните системи за търговия и сетълмент. 
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Глава трета от проекта на Правила е озаглавена „Прекратяване на регистрацията“ 

се състои от чл. 30 - чл. 39 и създава правила за оттегляне, отстраняване и изключване на 

търговски участници от борсовия пазар на електрическа енергия. 

Глава четвърта „Правила за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня““ на 

проекта на ПРОБПЕЕ се състои от чл. 42 - чл. 88 и включва Раздели I “Електронна 

система за търговия”, Раздел II „Дни на търговия, интервал и етапи на търговия“, Раздел 

III „Маркет мейкър (Market Maker)“, Раздел IV „Търгувани продукти“,  Раздел V 

„Задължения, породени от подаване на оферта от търговски участник“, Раздел VI 

„Предложения за покупка и продажба“, Раздел VII „Регистриране на офертите и 

осъществяване на сделки (Matching)“, Раздел VIII „Преустановяване на търговията“, 

Раздел IX „Анулиране на оферта“ и Раздел X „Резултати от сделки и графици за 

доставка“. В посочената глава се регламентира реда, начина и условията за осъществяване 

на търговия с електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“. 

Глава пета „Правила за търговия на пазарен сегмент „Ден напред““ на проекта на 

ПРОБПЕЕ се състои от чл. 89 - чл. 154 и включва Раздели I “Електронна система за 

търговия”, Раздел II „Дни на търговия, интервал и етапи на търговия“, Раздел III 

„Търгувани продукти“, Раздел IV  „Задължения, породени от подаване на оферта от 

търговски участник“, Раздел V „Предложения за покупка и продажба“, Раздел VI „Формат 

на предложенията за покупка и продажба“, Раздел VII „Проверка на предложенията за 

покупка и продажба“, Раздел VIII „Преустановяване на търговията“, Раздел IX 

„Анулиране на оферта“, Раздел X “Право за подаване на оферти”, Раздел XI „Клирингова 

цена. Криви на търсене и предлагане“, Раздел XII „Определяне на резултатите от тръжната 

сесия“, Раздел XIII „Обявяване на резултатите“, Раздел XIV „Задължения за продавачите и 

купувачите“ и Раздел XV „Графици“. В посочената глава се регламентира реда, начина и 

условията за осъществяване на търговия с електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден 

напред“. 

Глава шеста „Правила за търговия на пазарен сегмент „Двустранни договори““ на 

проекта на ПРОБПЕЕ се състои от чл. 155 - чл. 215 и включва Раздели I „Организация на 

търговията“, Раздел II „Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа 

енергия“, Раздел III „Търгувани продукти. Срокове за търговия“, Раздел IV „Екран 

„Непрекъсната търговия““, Раздел V „Екран „Търгове““, Раздел VI „Задължения на 

купувачите и продавачите“, Раздел VII „Доставка и графици“, Раздел VIII „Временно 

спиране на действието на допълнителното споразумение“, Раздел IX „Прекратяване на 

допълнително споразумение“, Раздел X “Прекратяване на СДППЕЕ” и Раздел XI 

„Публикуване на информация“. В посочената глава се регламентира реда, начина и 

условията за осъществяване на търговия с електрическа енергия на пазарен сегмент 

„Двустранни договори“, чрез два екрана за търговия – екран „Търгове“ и екран 

„Непрекъсната търговия“. 

Глава седма „Правила за сетълмент“ на проекта на ПРОБПЕЕ се състои от чл. 216 - 

чл. 269 и включва Раздели I „Общи положения”, Раздел II „Предоставяне на обезпечение“, 

Раздел III „Налично обезпечение“, Раздел IV „Освобождаване на обезпечение“, Раздел V 

„Минимално обезпечение“, Раздел VI „Изискуемо обезпечение на пазарни сегменти „В 

рамките на деня“ и „Ден напред““, Раздел VII „Изискуемо обезпечение на пазарен сегмент 

„Двустранни договори““, Раздел VIII „Обезпечение за плащане и добро изпълнение на 

пазарен сегмент „Двустранни договори““, Раздел IX „Фактуриране на пазарни сегменти 

„В рамките на деня“ и „Ден напред““, Раздел X „Фактуриране на пазарен сегмент 

„Двустранни договори“”, Раздел XI „Разплащания на пазарни сегменти „В рамките на 

деня“ и „Ден напред““ и Раздел ХII „Разплащания на пазарен сегмент „Двустранни 

договори“. Правилата за сетълмент обхващат действията, пораждащи финансови 

взаимоотношения и финансови задължения, както и предоставяните услуги по сетълмент 

на всички сегменти на борсовия пазар на електрическа енергия. 

Глава осма „Неизпълнение“ на проекта на ПРОБПЕЕ се състои от чл. 270 - чл. 289 

и включва Раздел I „Отказ от сключване на допълнително споразумение на пазарен 
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сегмент „Двустранни договори“”, Раздел II „Прекратяване на допълнително споразумение 

на пазарен сегмент „Двустранни договори““, Раздел III „Забава за плащане по 

допълнително споразумение на пазарен сегмент „Двустранни договори““, Раздел IV 

„Неприемане/недоставяне на електрическа енергия по допълнително споразумение на 

пазарен сегмент „Двустранни договори““, Раздел V „Други плащания на пазарен сегмент 

„Двустранни договори““, Раздел VI „Неизпълнение на задължението за предоставяне на 

обезпечение по глава седма“, Раздел VII „Неизпълнение на задължението за разплащане 

на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ съгласно глава седма“. 

Посочената глава урежда отговорността на търговските участници при неизпълнение на 

задължения, произтичащи от участието им на борсовия пазар, както и от сключени 

договори за търговия на този пазар. 

Глава девета „Правила за поведение“ на проекта на ПРОБПЕЕ се състои от чл. 290 

– чл. 312 и включва Раздел I „Общи положения”, Раздел II „Забрана за манипулиране на 

пазара“, Раздел III „Забрана за търгуване с вътрешна информация“, Раздел IV 

„Прозрачност“ и Раздел V „Предоставяне на информация“. С разпоредбите в тази глава се 

създават условия за нормалното и сигурно функциониране на борсовия пазар и се 

регламентират правила за прозрачно осъществяване на сделките и за сигурност на 

предоставяната в тази връзка информация. 

Глава десета „Информация и комуникация“ на проекта на ПРОБПЕЕ се състои от 

чл. 313 – чл. 321 и включва Раздел I „Собственост върху информацията” и Раздел II 

„Комуникация“. Тази глава урежда начинът на комуникация между „БНЕБ“ ЕАД и 

търговските участници, както и този по който БНЕБ ЕАД ползва и обработва 

информацията, получена в хода на осъществяване на борсовата търговия с електрическа 

енергия.  

Проектът на ПРОБПЕЕ включва и глава единадесета „Непреодолима сила“ и глава 

дванадесет „Особени разпоредби“.  

В проекта на ПРОБПЕЕ е включена и допълнителна разпоредба, чиято цел е да се 

даде легални дефиниции на специфични понятия, използвани в ПРОБПЕЕ, като по този 

начин се избягва безпротиворечивост на крайните резултати, които се целят да бъдат 

постигнати, както и заключителна разпоредба, в която се посочва кога и на какво 

основание са приети настоящите правила. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Прилагането на ПРОБПЕЕ не е обвързано с разходи за държавния бюджет.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането:  

Приемането и прилагането на ПРОБПЕЕ като резултат ще доведе до яснота и 

сигурност в отношенията между търговците участници, както и между тях и оператора на 

организирания борсов пазар на електрическа енергия. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за 

установяване на насоки относно разпределянето на преносна способност и управление на 

претоварването 

 

Предложеният проект на ПРОБПЕЕ е в съответствие и не нарушава основни права 

и принципи от правото на Европейския съюз. Проектът е съобразен с нормите на ЗЕ, 

които въвеждат изисквания на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на електрическа енергия. На 

следващо място, проектът на ПРОБПЕЕ е съобразен с изискванията на Регламент (ЕС) 

2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно 

разпределянето на преносна способност и управление на претоварването, Регламент (ЕС) 
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№ 1227/2011 от 25.11.2011 г. на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета 

и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, Регламент (ЕС) 2019/943 на 

Европейския парламент и на Съвета от 05.06.2019 г. относно вътрешния пазар на 

електроенергия. 

 

При одобряване на предложения проект следва да бъде проведена процедурата в 

съответствие с разпоредбите на ЗНА, на Административнопроцесуалния кодекс и на ЗЕ. 

Проектът на ПРОБПЕЕ следва да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР, 

ведно с доклада, съдържащ мотивите, както и на Портала за обществени консултации. 

Следва да бъде проведено обществено обсъждане на проекта, като на заинтересованите 

лица бъде предоставен подходящ срок за изразяване на становища и предложения по 

проектите. 

В проекта на ПРОБПЕЕ са предвидени разпоредби, касаещи присъединяването на 

БНЕБ ЕАД към единния европейски пазар „В рамките на деня“ (SIDC – single intraday 

coupling), както и такива относно предстоящото обединение на българския и румънския 

пазар за търговия на електрическа енергия „Ден напред“. Прилагането на предвидените 

разпоредби водят до необходимост да не бъде проведена процедурата, регламентирана в 

чл. 26, ал. 4 изр. първо от ЗНА, предвиждаща 30-дневен срок за предложения и становища 

по проекта на ПРОБПЕЕ от публикуването му за обществени консултации, поради което 

следва да се приложи предвидената в чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА възможност 

Комисията да определи друг такъв срок, но не по-кратък от 14 дни. В тази връзка е 

целесъобразно срокът по чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА да бъде 14 дни. 

Във връзка с необходимостта от провеждане на обществено обсъждане на проекта 

на ПРОБПЕЕ следва да се съобрази, че поради пандемията, причинена от коронавирус - 

COVID-19, Народното събрание на Р България (НС) с решение от 13.03.2020 г., обн. ДВ, 

бр. 22 от 2020 г., е обявило извънредно положение върху цялата територия на държавата, 

считано от 13 март 2020 г. С решение от 03.04.2020 г. на НС, обн. ДВ, бр. 33 от 2020 г., 

срокът на извънредното положение е удължен до 13.05.2020 г. В тази връзка и предвид 

препоръките на Националния оперативен щаб относно осигуряване на социално 

дистанциране при провеждането на общественото обсъждане на проекта на ПРОБПЕЕ 

следва да се ограничи присъствието на хора в сградата на КЕВР. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Е. Маринова. С измененията и допълненията на Закона за енергетиката, 

които са обнародвани в ДВ, бр. 79 от 2019 г., за Комисията е създадено ново правомощие - 

да одобрява Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия по 

предложение на оператора на борсовия пазар. В тази връзка в измененията и 

допълненията на ЗЕ е регламентиран срок, в който операторът на борсовия пазар е длъжен 

да внесе тези правила за одобрение от Комисията. В изпълнение на тази законова 

разпоредба първоначално борсовият оператор внася в Комисията предложение за 

одобряване на ПРОБПЕЕ и на Правила за работа на организиран пазар „В рамките на 

деня“. Впоследствие борсовият оператор променя внесените от него Правила, като внася 

отделни проекти на: ПРОБПЕЕ; Правила за работа на пазарен сегмент „Ден напред“; 

Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“; Правила за сетълмент; 

Правила за поведение на борсов пазар и Правила за работа на Централизиран пазар за 

покупко-продажба на електрическа енергия, посредством двустранни договори. В тази 

връзка с писмо КЕВР му е указала, че тези отделни проекти трябва да бъдат преработени и 

инкорпорирани в единен документ ПРОБПЕЕ, така както изисква ЗЕ, което БНЕБ ЕАД 

впоследствие е представило на 24.01.2020 г. 

От гледна точка на процедурата, одобряването на ПРОБПЕЕ следва да отговаря на 

изискванията и по-конкретно на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, т.е. 

трябва да бъде изготвен проект на тези Правила, който да е съпътстван с мотиви отделно 

или инкорпорирани в доклад. В тази връзка представеният доклад следва структурата, 
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която се изисква от ЗНА. В него са разгледани и описани причините, които налагат 

приемането на тези Правила, целите, които се поставят с тяхното приемане. Отчетени са 

финансовите и други средства, тяхната необходимост и очакваните резултати от 

приемането на акта. 

Борсовият оператор е предложил за одобряване от Комисията действащите към 

момента и прилагани от него в сделките на борсата Правила. Това, което работната група 

е променила по отношение на внесения от него проект, се изразява в следното: На първо 

място е променена структурата на Правилата, тъй като борсовият оператор е представил 

ПРОБПЕЕ, както и отделни приложения за всеки сегмент - Правила за сетълмент; 

Правила за поведение, а проектът на акт трябва да инкорпорира в себе си всички тези 

приложения. Тоест структурно е променен проектът, първоначално внесен от борсовия 

оператор. В тази връзка той е обособен съгласно изискванията на ЗНА, като в него са 

обособени отделни глави, раздели, допълнителна разпоредба, която дава легална 

дефиниция на понятията, използвани в Правилата, както и съответните Преходни и 

заключителни разпоредби. 

Друга промяна във внесения проект се изразява в направените изменения, касаещи 

предложените от борсовия оператор разпоредби, които съдържат правила за 

санкциониране от борсовия оператор на нарушения, извършвани от търговски участници. 

Тази промяна е извършена, тъй като БНЕБ ЕАД е дружество, което може да предприема 

действия при неизпълнение на Правилата на борсовия пазар, но не и да установява 

нарушения. В този смисъл в Правилата понятието нарушение е заменено с понятието 

неизпълнение. В предложения проект на Правила от БНЕБ ЕАД е заличено понятието 

неустойка, там където е използвано в пазарен сегмент „Двустранни договори“. Това се 

налага поради факта, че при неизпълнение на Правилата на този пазарен сегмент не 

следва да бъде наложена неустойка по смисъла на ЗЗД. Неизрядната страна следва да 

понесе финансова отговорност пред борсовия оператор, тъй като в този случай на този 

пазарен сегмент борсовият оператор не е страна по договорите. 

Извършени са и отделни редакционни промени с оглед прецизиране на текстовете 

на Правилата. 

Във връзка с процедурата но приемане на акта, трябва да бъдат съобразени 

разпоредбите на ЗНА, АПК и ЗЕ в частта, в които те регламентират процесуални правила 

по приемане на нормативен законов акт от Комисията. 

В тази връзка проектът на ПРОБПЕЕ, заедно с доклада, където се съдържат 

мотивите във връзка с него, следва да бъдат публикувани на интернет страницата на 

Комисията, както и на Портала за обществени консултации. Следва да бъде проведено и 

обществено обсъждане на проекта по реда на чл. 14 от Закона за енергетиката. Тъй като 

проектът на ПРОБПЕЕ съдържа разпоредби, които касаят присъединяването на БНЕБ към 

единния европейски пазар „В рамките на деня“, както и правила относно предстоящото 

обединение на българския и румънския пазар на търговия на електрическа енергия „Ден 

напред“, е обосновано и целесъобразно Комисията да се позове на изключението по 

отношение на срока за публична консултация на Портала за обществени консултации, 

предвидено в чл. 26, ал. 4 изр. първо и второ, и да определи по-кратък срок, но не по-

кратък от 14 дни. Тоест да определи 14-дневен срок за публични консултации на Портала 

за обществени консултации. 

Предвид извънредното положение, обявено със Закона за извънредното положение, 

работната група счита, че е целесъобразно, обосновано и наложително общественото 

обсъждане да бъде проведено съгласно решението на Комисията по предходната точка. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за 

енергетиката, чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 43, ал. 1, чл. 49 и чл. 51 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, работната група предлага на Комисията да приеме следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  
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2. Да приеме проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия;  

3. Да насрочи обществено обсъждане на проекта по т. 2, което да се проведе от 

разстояние, като се осигури пряко и виртуално участие на заинтересованите лица по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката чрез програмата за съобщения Skype, 

както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail: ymitev@dker.bg.  

4. Датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

5. Да публикува проекта по т. 2, ведно с доклада, на интернет страницата на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени консултации. 

6. Да определи 14-дневен срок за предложения и становища във връзка с 

публикувания проект по т. 2 на Портала за обществени консултации. 

С. Тодорова каза, че не е разбрала относно четирите проекта, които е трябвало да 

бъдат инкорпорирани в един, дали това е направено от заявителя или от работната група, 

тъй като и двете неща са казани при докладването. 

Е. Маринова отговори, че може да се каже, че заявителят ги е инкорпорирал в един 

проект, но по начин, който не съответства на изискванията на ЗНА. Направил е в основата 

си един проект и приложения към него с пазарните сегменти. От страна на работната 

група всички тези приложения са инкорпорирани в единен акт, така както изисква ЗНА, в 

който са обособени глави, раздели и т.н.  

С. Тодорова каза, че принципният й въпрос е защо работната група смята, че това 

трябва да го прави Комисията, експертите в Комисията, а не да се върне с указание отново 

на заявителя да си го направи, защото това е техническа работа, която не би трябвало да се 

извършва в Комисията. 

Е. Маринова каза, че е така, но проектът е бил връщан няколко пъти на заявителя, 

но тази техническа работа не е била направена. 

С. Тодорова заяви, че е на мнение, че работата на Комисията не е да поправя 

технически грешки на заявители, а да се връща колкото пъти е необходимо. С. Тодорова 

попита така ли ще бъде и в окончателния вариант. 

Р. Осман каза, че не е необходимо изрично решение, но подкрепя позицията на С. 

Тодорова. Оттук нататък Комисията или трябва да се възползва от правомощията си, 

които има, да се спазва стриктно закона. Този, който не изпълнява, трябва да получи 

съответната санкция. Не напразно в друг сектор от Административна прокуратура са се 

обърнали към Комисията (във ВиК сектора) с въпрос какви мерки е предприела – дали се е 

възползвала от правомощията си. Ако Комисията не предприеме мерки, които са й 

възложени като задължения в закона, никой няма да спазва своите задължения. Тоест не 

само това дружество, и други субекти ще искат тяхната работа да бъде свършена от 

Комисията. В случая така и така е свършена една работа, която не е била задължение на 

работната група, но е свършена и трябва да се отчете като факт. По-добре е да се върви 

напред, но с ясното съзнание (Председателят не се нуждае от санкции на Комисията) това 

нещо да не се повтаря. Председателят да се възползва от правомощията си, стартира се 

процедурата по съответния закон, в противен случай Комисията ще се превърне в 

техническо бюро да ангажира експерти от различни дирекции да вършат работата на хора, 

които получават заплати в други дружества. 

И. Н. Иванов каза, че ще има предвид това и е доволен, че тази информация ще се 

отрази в протокола от заседанието. 

И. Н. Иванов обяви, че насрочва обществено обсъждане по т. 2 от проекта на 

решение на 15.04.2020 г. от 10:00 ч. при условията на приетото от Комисията решение по 

т.1 от дневния ред. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение с направените допълнения. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за 

енергетиката, чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 43, ал. 1, чл. 49 и чл. 51 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно проект на Правила за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия;  

2. Приема проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия;  

3. Насрочва обществено обсъждане на проекта по т. 2 на 15.04.2020 г. от 10:00 ч., 

което да се проведе от разстояние, като се осигури пряко и виртуално участие на 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката чрез 

програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани 

на e-mail: ymitev@dker.bg до 16.00 часа на 14.04.2020 г.  

4. Датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

5. Проектът по т. 2, ведно с доклада, да бъдат публикувани на интернет страницата 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени консултации. 

6. Определя 14-дневен срок за предложения и становища във връзка с 

публикувания проект по т. 2 на Портала за обществени консултации. 

 

 

В заседанието по точка втора 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, Пенка Трендафилова - за), от които 

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

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа административна преписка, образувана по 

заявление с вх. № Е-13-273-16/28.02.2020 г., подадено от „Електроразпределение Север” 

АД за даване на разрешение за извеждане от експлоатация на трафопост с 

диспечерско наименование КТП № 396, гр. Варна, установи следното: 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е издала на 

„Електроразпределение Север” АД Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за извършване на 

дейността „разпределение на електрическа енергия” на територията на област Варна, с 

изключение на територията на к.к.  Златни пясъци, област Добрич, област Шумен, област 

Търговище, област Велико Търново, област Русе, област Габрово, област Разград и област 

Силистра, за срок от 35 години. 

„Електроразпределение Север” АД е подало заявление с вх. № Е-13-273-

16/28.02.2020 г. с искане за даване на разрешение за извеждане от експлоатация на 

трафопост с диспечерско наименование КТП № 396, собственост на 

„Електроразпределение Север” АД. Същият е изграден в имот с административен адрес: 

гр. Варна, ул. „Княз Дондуков“ № 5 през 1981 г. 

mailto:ymitev@dker.bg
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За извеждане от експлоатация на елементи от мрежата, на основание чл. 45, т. 7 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 49, т. 8 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, т. 3.14.4 и т. 3.14.5 от Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за 

извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, издадена на 

„Електроразпределение Север” АД, се изисква решение на Комисията. 

Електрическото оборудване на КТП № 396- 10/0,4 kV се състои от: 

 - Две кабелни килии вход/изход с разединители, една килия защита трансформатор 

с разединител и предпазители; 

- Трафокилии: 1 бр. за трансформатор 400 kVA, без маслосборна яма; 

- Табло ниско напрежение - 1 бр. 

От КТП № 396 се захранват повече от един битов потребител. 

Извеждането на трафопоста от експлоатация се налага поради следното: 

КТП № 396 е поставен на тротоара на уличната регулация пред имот ул. „Княз 

Дондуков“ № 7. През 2006 г. при изкопни работи е подкопан фундаментът на трафопоста, 

в резултат на които той пропада в направения изкоп за новострояща се сграда. Във връзка 

с множество жалби от страна на собственика на имот с административен адрес: ул. „Княз 

Дондуков“ № 7, гр. Варна, причинил събарянето на КТП, и липсата на терен за законно 

възстановяване на КТП, се налага ликвидирането му и осигуряване на алтернативно 

захранване с изграждане на нови кабелни линии ниско напрежение (0,4 KV) от ТП № 1016 

до съществуваща кабелна мрежа ниско напрежение на КТП № 396, в частност два броя 

кабелни шкафове на ул. „Княз Дондуков“ № 5. 

Всички кабели средно напрежение и ниско напрежение, входящи и изходящи от 

КТП № 396, се изместват към ТП № 1016, което не влияе на сигурността и качеството на 

снабдяването с електрическа енергия на клиентите, захранвани от трафопоста. ТП № 1016 

е оборудван с два броя трансформаторни машини по 630 kVA, с обща мощност 1260 kVA, 

която е достатъчна да не се нарушат сигурността и качеството на снабдяване с 

електрическа енергия. 

„Електроразпределение Север” АД гарантира, че ще бъдат предприети всички 

необходими мерки, така че прехвърлянето на неговите абонати от КТП № 396 към ТП № 

1016 да не доведе до нарушаване на сигурността, непрекъснатостта и качеството на 

снабдяването с електрическа енергия и че ще бъдат защитени интересите на клиентите. 

 

Изказвания по т.3.: 

Докладва Б. Балабанов. За извеждане от експлоатация на елементи от мрежата, на 

основание Закона за енергетиката, Наредба № 3 и лицензията, издадена на 

„Електроразпределение Север” АД, се изисква решение на Комисията. В тази връзка и 

след извършена проверка от работната група, „Електроразпределение Север” АД 

гарантира, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, така че прехвърлянето на 

абонатите от трафопоста, който се ликвидира, към новите съоръжения да не доведе до 

нарушаване на сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването с 

електрическа енергия. 

Предвид гореизложеното и на основание т. т. 3.14.4 и т. 3.14.5 от Лицензията  за 

осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, издадена на 

„Електроразпределение Север” АД, във връзка с чл. 45, т. 7 от ЗЕ, работната група 

предлага на Комисията да разреши на „Електроразпределение Север” АД да изведе от 

експлоатация трафопост с диспечерско наименование КТП № 396, гр. Варна, ул. „Княз 

Дондуков“ № 5, собственост на „Електроразпределение Север” АД. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание т. 3.14.4 и т. 3.14.5 от Лицензия № Л-138-

07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, 
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издадена на „Електроразпределение Север” АД, във връзка с чл. 45, т. 7 от ЗЕ 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация 

трафопост с диспечерско наименование КТП № 396, гр. Варна, ул. „Княз Дондуков“ № 5, 

собственост на „Електроразпределение Север” АД. 

 

В заседанието по точка трета 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, 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. За срока на действие на извънредното положение, откритите заседания и 

обществените обсъждания да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и 

виртуално участие на страните в административните производства, различни от КЕВР, 

съответно на заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

2. Прякото и виртуално участие по т. 1 се осигурява чрез програмата за съобщения 

Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail: ymitev@dker.bg. 

Регистрацията в програмата за съобщения Skype и изпращането на писмени въпроси и 

изказвания се извършват до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на съответното 

открито заседание и/или обществено обсъждане. 

3. Обстоятелствата по т. 1 и т. 2 се отразяват в изготвяните протоколи за 

проведените открито заседание, съответно обществено обсъждане. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно проект на Правила за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия;  

2. Приема проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия;  

3. Насрочва обществено обсъждане на проекта по т. 2 на 15.04.2020 г. от 10:00 ч., 

което да се проведе от разстояние, като се осигури пряко и виртуално участие на 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката чрез 

програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани 

на e-mail: ymitev@dker.bg до 16.00 часа на 14.04.2020 г.  

4. Датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

5. Проектът по т. 2, ведно с доклада, да бъдат публикувани на интернет страницата 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени консултации. 

6. Определя 14-дневен срок за предложения и становища във връзка с 

публикувания проект по т. 2 на Портала за обществени консултации. 

 

mailto:ymitev@dker.bg
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По т.3. както следва: 

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация 

трафопост с диспечерско наименование КТП № 396, гр. Варна, ул. „Княз Дондуков“ № 5, 

собственост на „Електроразпределение Север” АД. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № О-Дк-234 от 07.04.2020 г. - реда и начина за провеждане на 

открити заседания и обществени обсъждания в секторите „Енергетика“ и 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“ в условията на извънредно положение, 

обявено с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, изменено с решене от 

03.04.2020 г. на Народното събрание; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-308 от 07.04.2020 г. -  проект на Правила за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия и проект на акт; 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-277 от 02.04.2020 г. и Решение на КЕВР № Р-311 от 

10.04.2020 г. - заявление подадено от „Електроразпределение Север“ АД за даване на 

разрешение за извеждане от експлоатация на трафопост с диспечерско наименование КТП 

№ 396, гр. Варна. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

  (В. Владимиров) 

 

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

  (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 
 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


