РЕШЕНИЕ
№ НО-1
от 23.01.2020 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 23.01.2020 г., след като разгледа
искане с вх. № Е-13-41-75 от 10.12.2019 г. от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД
за назначаване за Номиниран оператор на пазара на електроенергия, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР, Комисията) искане с вх. № Е-13-41-75 от 10.12.2019 г. от „Българска
независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) за назначаване на БНЕБ ЕАД за Номиниран
оператор на пазара на електроенергия (НОПЕ) за нов период, съгласно 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
2015/1222, Регламента).
Съгласно чл. 4, пар. 1, изр. 1 от Регламент 2015/1222 всяка държава-членка, която е
свързана с електропровод към тръжна зона на друга държава-членка, гарантира, че ще бъдат
назначени един или повече НОПЕ, които да извършват единното свързване на пазарите „деннапред“ и/или „в рамките на деня“. По силата на чл. 4, пар. 2, изр. 2 и 3 от Регламента НОПЕ се
назначават за начален срок от четири години, като държавите-членки дават възможност да се
кандидатства поне веднъж годишно за назначаване за НОПЕ, с изключение на случаите, когато
се прилага чл. 5, пар. 1 от Регламента. Според последната разпоредба, ако държава-членка или в
тръжна зона на държава-членка към момента на влизането в сила на Регламент 2015/1222 вече е
налице национален законоустановен монопол за услуги за сделки за „ден-напред“ и „в рамките
на деня“, който изключва назначаването на повече от един НОПЕ, тази държава-членка има
задължение да уведоми Европейската комисията (ЕК) в срок от два месеца след влизането в
сила на Регламента и може да откаже назначаването на повече от един НОПЕ за тръжна зона.
По смисъла на чл. 5, пар. 2 от Регламента национален законоустановен монопол е налице,
когато националното законодателство предвижда изрично, че не повече от един субект в
рамките на държавата-членка или в тръжна зона в държавата-членка може да извършва услуги
за сделки за пазарите „ден-напред“ и „в рамките на деня“. Съгласно чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона
за енергетиката (ЗЕ) на територията на страната се издава само една лицензия за дейността
организиране на борсов пазар.
С Решение № НО-1 от 27.01.2016 г. КЕВР е назначила за НОПЕ БНЕБ ЕАД като
национален законоустановен монопол за срок от 4 (четири) години, считано от датата на
постановяване на решението, за което е информирала Агенцията за сътрудничество между
регулаторите на енергия.
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С искане с вх. № Е-13-41-75 от 10.12.2019 г. БНЕБ ЕАД е поискало да бъде назначено за
НОПЕ за нов период на територията на Република България, като е приложило данни и
документи, че отговаря на критериите на чл. 6, пар. 1 от Регламент 2015/1222.
След преглед на предоставената от БНЕБ ЕАД информация и документи във връзка
с изискванията за назначаване на НОПЕ, са установени следните факти и произтичащите
от тях изводи, представени по съответните критерии за назначаване на НОПЕ съгласно
член 6 от Регламент (ЕС) 2015/1222:
1. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент
2015/1222.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламента НОПЕ трябва да разполага с
подходящи ресурси за общо и координирано функциониране, в съответствие с изискванията, на
единното свързване на пазарите за „ден-напред“ и/или „в рамките на деня“, в т.ч. необходимите
ресурси за изпълнението на функциите на НОПЕ, а именно: финансови ресурси; необходимите
информационни технологии; техническа инфраструктура и оперативни процедури; както и
предоставя необходимото доказателство, че е в състояние да осигури тези ресурси в разумен
подготвителен период преди да поеме своите задачи в съответствие с чл. 7 от Регламента.
БНЕБ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-422-11 от 31.03.2014 г., издадена от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране за дейността „организиране на борсов пазар на
електрическа енергия“, за срок от 10 (десет) години. БНЕБ ЕАД е еднолично акционерно
дружество с ЕИК 202880940, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със
седалище и адрес на управление: Р България, гр. София, област София, община Столична, район
Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 19, ет. 7, със следния предмет на дейност:
„Организиране на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с
енергопотреблението продукти като електричество, природен газ, въглища, емисии и зелени
сертификати, като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите
за покупка и продажба на допуснати до търговия на регулирания пазар на множество трети
страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки
с тези инструменти.“
Собствения капитал на дружеството към 31.12.2018 г. е 6 881 хил. лв., акционерния
капитал е 2 177 хил. лв., разпределен на 217 664 броя напълно платени обикновени акции с
номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всяка. Приходите на дружеството за 2018 г. са
7 503 хил. лв. спрямо 2017 г. 3 626 хил. лв., което показва, че дружеството разполага с
необходимите ресурси за изпълнение на функциите на НОПЕ. Едноличен собственик на
капитала след 15.02.2018 г. е „Българска фондова борса” АД с ЕИК 030412611.
Дружеството е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав:
Константин Валериев Константинов – изпълнителен директор, Васил Димитров Големански и
Любомир Николаев Бояджиев. От представените декларации от членовете на Съвета на
директорите се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват търговска
дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или
против стопанството. От представените декларации от изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД
се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в
несъстоятелност и не е в ликвидация.
Организационната структура на БНЕБ ЕАД е показана на фигурата по-долу:
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Борсовият оператор е посочил, че предоставя услуги във връзка с оперирането на
българския пазар „ден-напред“ и „в рамките на деня“ въз основа на сключени от дружеството
споразумения за консултантски и IT услуги с Nord Pool Spot SA. Предоставяните от Nord Pool
Spot SA услуги включват получаване на заявки за продажба или закупуване на електрическа
енергия директно от пазарните участници на българския пазар и изчисляване на цената и обема
на търгуваните сделки.
Дружеството извършва услугите за клиринг и сетълмент за пазарните сегменти „деннапред“ и „в рамките на деня“, като всички финансови взаимоотношения на тези два пазарни
сегмента се уреждат между БНЕБ ЕАД и съответния търговски участник.
БНЕБ ЕАД е посочило, че е разработило необходимите процедури и правила за работата
на борсовия оператор, които включват: Правила за работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия, сегмент ЦПДД; Правила за работа на организиран борсов пазар и
приложенията към тях, в т.ч. Правила за работа на пазарен сегмент „ден-напред“; Правила за
работа на пазарен сегмент „в рамките на деня“; Правила за сетълмент и Правила за поведение на
борсов пазар. БНЕБ ЕАД изпълнява разпоредбите на чл. 7 от Регламента, касаещи функциите на
оператор за свързване на пазарите съвместно с други НОПЕ.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че БНЕБ ЕАД изпълнява изискванията на
чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент 2015/1222.
2. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент
2015/1222.
Съгласно разпоредбите на чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламента НОПЕ трябва да гарантира,
че участниците на пазара имат свободен достъп до информация във връзка със задачите на
оператор за свързване на пазарите.
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БНЕБ ЕАД посочва, че изпълнява разпоредбите на чл. 6, пар. 1, б. „б“ като осигурява
достъп до информация на участниците на пазара, като публикува вътрешна информация,
увеличава прозрачността и улеснява ценообразуването, което позволява на участниците да
вземат рационални търговски решения за търговия.
БНЕБ ЕАД посочва, че предоставя равен достъп до информация на всички участници на
пазара, която е съществена и влияе върху търсенето, предлагането и цените на продукти, както и
върху решенията и поведението на търговските участници. Доказателство за това е пакетът от
правила, приложими и задължителни за пазара и за търговските участници, част от който са
включени и Правила за поведение на пазара, в които са предвидени определени изисквания за
предоставяне на информация от търговските участници, която е необходима за наблюдение от
страна на регулаторния орган. Въведени са и правила и платформа за прозрачност, които да
осигуряват информация не само за областите, в които оперира и ще оперира борсовия оператор,
но и за целия електроенергиен пазар. Платформата за прозрачност дава възможност на всички
търговски участници, регистрирани на платформите на различните пазарни сегменти на
борсовия пазар на електрическа енергия, да изпълняват задължението си за оповестяване на
вътрешна информация съгласно чл. 20 от Правилата за поведение на борсов пазар, сегменти
„ден-напред“ и „в рамките на деня“.
БНЕБ ЕАД посочва, че предвид динамичните процеси и промени на пазара на
електрическа енергия, които често трябва да се адаптират към промени в законодателството и
новите регулаторни изисквания, БНЕБ ЕАД е разработило модели на непрекъснато повтарящи
се алгоритми, процедури и правила за наблюдение на пазарните сегменти. Същите непрекъснато
се интегрират със съществуващите процеси, тестват се и адаптират към динамиката на пазара,
като се проверява дали в тях се съдържат нефункционални свойства, които не кореспондират с
реалните нужди, процеси, правила от дейността на борсовия оператор.
Дружеството посочва, че има изградени комуникационни системи за публикуване на
навременна, точна информация за търговските участници, във връзка с непрекъснатостта на
функционирането на пазара. Информацията се публикува на интернет страницата на БНЕБ ЕАД,
която се отнася до публикуването на данни за пазарите „ден-напред“ и „в рамките на деня“.
БНЕБ ЕАД изготвя редовен месечен доклад, съдържащ цени и количества за пазарните
сегменти, които оперира дружеството, публикува на интернет страницата си брой регистрирани
пазарни участници, както и информация за кривите на търсене и предлагане.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че БНЕБ ЕАД изпълнява изискванията на
чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент 1222/2015.
3. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент
1222/2015.
Съгласно разпоредбите на чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент 2015/1222, НОПЕ трябва да е
разходно-ефективен по отношение на единното свързване на пазарите „ден-напред“ и „в
рамките на деня“ и във вътрешното си счетоводство да отчита поотделно функциите на
оператор за свързване на пазарите и другите дейности, за да се избегне кръстосаното
субсидиране.
БНЕБ ЕАД притежава лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на
електрическа енергия“ в съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗЕ. В съответствие с разпоредбите на
чл. 37 от ЗЕ дружеството прилага разделно счетоводство за всяка дейност, подлежаща на
лицензиране в съответствие със ЗЕ и всички останали дейности.
Дружеството посочва, че за софтуерно обезпечаване на отчетността по отделните
дейности и организиране на счетоводната си отчетност, използва специализиран счетоводен
4

софтуер, който дава богата гама от възможности и функционалности, в т.ч. възможност за
водене на разделно счетоводство.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че БНЕБ ЕАД изпълнява изискванията на
чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент 2015/1222.
4. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „г“ от Регламент
2015/1222.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „г“ трябва да се гарантира, че дейността на
НОПЕ е разделена в достатъчна степен от тази на другите участници на пазара.
Дружеството посочва, че започва дейността си като собственост на „Български енергиен
холдинг“ (БЕХ ЕАД), чийто едноличен собственик на капитала е Министерство на енергетиката.
Вследствие на стартирано разследване срещу БЕХ ЕАД от ЕК и образувано дело AT.39767 –
БЕХ Електричество, съгласно чл. 9 от Регламент 1/20031 („Регламент 1/2003”), относно
опасения на ЕК, свързани с конкуренцията, на 10.12.2015 г. БЕХ ЕАД подписа ангажименти към
ЕК, при условие че ще се преустанови производството, образувано срещу БЕХ ЕАД, без да се
приема дали е имало или не нарушение на конкурентното право. За да се осигури
независимостта на борсовия оператор, както и прозрачност и равнопоставеност, в предвидените
ангажименти е включено и прехвърлянето на собствеността на БНЕБ ЕАД от структурата на
БЕХ ЕАД на Министерство на финансите. В изпълнение на поетите ангажименти през 2018 г.
собствеността на БНЕБ ЕАД е прехвърлена на „Българска фондова борса“ АД, чийто
мажоритарен собственик на капитала е именно Министерство на финансите.
Във връзка с горното, с промяната на собствеността на БНЕБ ЕАД и отделянето му по
собственост от БЕХ ЕАД, който е с господстващо положение на пазара, се гарантира както
независимостта на борсовия оператор, така и че дейността му е разделена в достатъчна степен
от тази на другите участници на пазара.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че БНЕБ ЕАД изпълнява изискванията на
чл. 6, пар. 1, б. „г“ от Регламент 2015/1222.
5. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „д“ от Регламент
2015/1222.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „д“ от Регламента, ако за НОПЕ е назначен за
национален законоустановен монопол за услуги за сделки за пазарите „ден-напред“ и „в рамките
на деня“ в държава-членка, не трябва използва таксите, определени в чл. 5, пар. 1 от Регламент
2015/1222, за да финансира своите дейности по сделки за пазарите „ден-напред“ и „в рамките на
деня“ в държава членка, различна от тази, в която се събират тези такси.
БНЕБ ЕАД е назначен за национален законоустановен монопол за услуги за сделки за
пазарите „ден-напред“ и „в рамките на деня“ на територията на Република България, в тази
връзка БНЕБ ЕАД има право да предлага услуги за сделки на пазарните сегменти „ден-напред“
и „в рамките на деня“ с доставяне единствено за тази пазарна зона, като същото не е назначено
за НОПЕ в друга държава-членка.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „д“ от
Регламент 2015/1222 не се прилагат.
6. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Регламент
2015/1222.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Регламент 2015/1222, НОПЕ следва да е в
състояние да третира всички участници на пазара по недискриминационен начин.
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Дружеството посочва, че осигурява спазването на изискването да третира всички
участници на пазара по недискриминационен начин чрез спазването и налагането на
разписаните правила и процедури, съставляващи основната рамка, както при извършването на
ежедневната оперативна дейност, така и при взаимодействието с участниците на всички пазарни
сегменти.
БНЕБ ЕАД посочва, че е публикувало на интернет страницата си необходимите
документи, доказващи изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Регламент
2015/1222, които са достъпни за всички пазарни участници. На интернет страницата на
дружеството се регистрират своевременно, почасовите количества и цени на търгуваната
електрическа енергия на трите пазарни сегмента, които оперира дружеството, в т.ч.: кривите на
търсене и предлагане на пазар „ден-напред“; месечни доклади с резултатите от търговията и
изменение спрямо предходен период. Дружеството посочва, че по този начин се дава равен
старт на търговските участници при прогнозирането на промените в пазарните показатели и
съставянето на техните търговски оферти.
БНЕБ ЕАД отбелязва, че се стреми постоянно да доразвива съществуващите системи,
които осигуряват провеждането на търговията на едро по прозрачен и недискриминационен
начин. През 2019 г. е въведена електронна платформа за регистриране на важни и спешни за
пазара съобщения (Urgent Market Messages – UMM) на интернет страницата на БНЕБ ЕАД,
която от една страна, подпомага пазарните участници да изпълнят задължението си за
оповестяване на вътрешна информация съгласно изискванията на чл. 4 от 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 (Регламент 2011/1227),
като по този начин се осигурява равен достъп до информация, която е съществена и влияе върху
търсенето и предлагането на енергия.
Към борсовия оператор е създаден Борсов съвет, съставен от членове, представители на
всички групи от участници на борсовия пазар, които да разискват регулярно въпроси, свързани с
развитието на борсовия пазар.
Основните цели на Борсовия съвет са:
 подобряване на комуникацията между БНЕБ ЕАД и членовете на борсата;
 обсъждане на стратегически цели;
 ангажиране на участниците на борсовия пазар при решаването на основни въпроси
свързани с работата и развитието на пазара;
 намиране на подходящи за всички страни решения по ключови въпроси;
 създаването на място, където пазарните участници да имат възможност и задължение
да участват активно.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че БНЕБ ЕАД изпълнява изискванията на
чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Регламент 2015/1222.
7. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „ж“ от Регламент
2015/1222.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „д“ от Регламента НОПЕ трябва да е въвел
подходящи механизми за надзор на пазара.
БНЕБ ЕАД посочва, че разполага с необходимите ресурси за изпълнение на
задълженията си за надзор на пазара. В изпълнение на задълженията по чл. 15 от Регламент
2011/1227 БНЕБ ЕАД е изготвило анализ на съответствието на дейността и работните процеси в
дружеството по отношение приложимите нормативни изисквания, касаещи четвъртото издание
на насоките за прилагане на Регламент 2011/1227 и в резултат на това са изготвени следните
документи:
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 стратегия за мониторинг на пазара, която се основава на правната рамка, описана в
Регламент 2011/1227, както и на Ръководството за неговото прилагане;
 оценката на риска, в която се идентифицирани различните видове пазарна
злоупотреба, които може да представляват нарушения на чл. 3 или чл. 5 от Регламент 2011/1227
и степенуване на различните форми пазарна злоупотреба въз основа на очаквания риск от
появата им;
 вътрешни политики, съдържащи процедури за работа, както и всички права и
задължения на звеното по надзор на пазара, като Правила за откриване и докладване на
подозрителни сделки, Процедури за управление на риска, определен в Стратегията за
наблюдение на пазара, Вътрешни процедури за управление на рисковете, свързани с дейността
на БНЕБ ЕАД, Правила за откриване и докладване на подозрителни сделки и оферти, Регистър
пазарен надзор, План за обучения, Оценката на риска и Стратегията за наблюдение на пазара.
БНЕБ ЕАД е създало звено за мониторинг и наблюдение на пазара в своята
организационна структура.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че БНЕБ ЕАД изпълнява изискванията на
чл. 6, пар. 1, б. „ж“ от Регламент 2015/1222.
8. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „з“ от Регламент
2015/1222.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „з“ от Регламента, НОПЕ трябва да е сключил
подходящи споразумения за прозрачност и поверителност с участниците на пазара и с оператора
на преносната система.
Дружеството посочва, че към настоящия момент е уредило задълженията си за
поверителност с търговските участници, членове на борсовия пазар, в Договорите за участие на
борсов пазар на електрическа енергия, чрез разписани текстове, третиращи информацията,
собствеността, начините и задълженията за предоставяне.
Във връзка с разпоредбите на чл. 7 от Регламента, произтича задължението на оператора
на борсовия пазар да е подготвен и в състояние да осигури изпълнението на задачите и целите,
свързани с осъществяването на единното обединение на пазарите „ден-напред“, част от целевия
модел за пазарна интеграция на електроенергийните пазари в Европа.
Функциите на оператор на свързване на пазарите включват разработване и поддържане
на алгоритми, системи и процедури за единно свързване на пазарите „ден-напред“ и „в рамките
на деня“, обработване на входни данни относно междузонова преносна способност и
ограничения за разпределение, предоставени от координирани изчислители на преносна
способност, опериращи алгоритмите за ценово обединение и непрекъснатата търговия и
валидиращи и изпращащи единни резултати от свързването на пазарите на НОПЕ.
С протоколно решение № 130 от 26.06.2017 г. на КЕВР е одобрено изменение на Плана
на оператора за свързване на пазарите, с който са въведени изисквания, срокове за изпълнение и
конкретна договорна рамка за въвеждане на единното обединение на пазарите „ден-напред“ и „в
рамките на деня“, представляващо и въвеждания на територията на Европейски съюз, чрез
третия либерализационен пакет целеви модел.
БНЕБ ЕАД е посочило, че е подписало следните споразумения: ANCA – Споразумение за
сътрудничество между всички НОПЕ; DAOA – Оперативно споразумение за пазари „деннапред“; ANDOA – Оперативно споразумение между всички НОПЕ за пазари „ден-напред“;
IDOA – Оперативно споразумение за пазари „в рамките на деня“; ANIDOA – Оперативно
споразумение между всички НОПЕ за пазари „в рамките на деня“; CSE SLA;

7

С подписването на договорите и споразуменията, БНЕБ ЕАД спазва условията за
поверителност и комуникация с трети страни при единното свързване на пазарите „ден-напред“
и „в рамките на деня“, както и изпълнява разпоредбите на чл. 16 от Регламент 2015/1222.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че БНЕБ ЕАД изпълнява изискванията на
чл. 6, пар. 1, б. „з“ от Регламент 2015/1222.
9. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „и“ от Регламент
2015/1222.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „и“ от Регламента, НОПЕ трябва да бъде в
състояние да предоставя необходимите услуги за клиринг и уреждане на отношения.
Към настоящия момент БНЕБ ЕАД оперира три пазарни сегмента, част от борсовия пазар
на електрическа енергия: сегмент „ден-напред“, сегмент „в рамките на деня“ и сегмент
„централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия чрез двустранни договори“.
Съгласно чл. 4 от Регламент 2015/1222, БНЕБ ЕАД е назначено за НОПЕ за пазарната
зона на Република България, който да извърши единното свързване на пазарите „ден-напред“ и
„в рамките на деня“.
По отношение на пазарните сегменти „ден-напред“ и „в рамките на деня“ борсовият
оператор е страна по всички сделки за покупка и продажба на електрическа енергия,
реализирани както в условията на изолиран към момента пазар за сегмента „ден-напред“ и „в
рамките на деня“, така и в условията на единното свързване на пазарите „в рамките на деня“.
Всички финансови взаимоотношения на тези два пазарни сегмента се уреждат между
БНЕБ ЕАД и съответния търговски участник. Условията, сроковете и механизмите за
изпълнение на финансовите задължения, възникнали в резултат на търговията на борсовия
пазар, сегменти „ден-напред“ и „в рамките на деня“, са уредени с Правилата за сетълмент,
приложение към Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
налични на интернет страницата на дружеството.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че БНЕБ ЕАД изпълнява изискванията на
чл. 6, пар. 1, б. „и“ от Регламент 2015/1222.
10. Данни относно изпълнението на изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „й“ от
Регламент 2015/1222.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „й“ от Регламента, НОПЕ трябва да е в
състояние да въведе необходимите комуникационни системи и практики за координиране с
оператора на преносна система на държавата членка.
На този етап БНЕБ ЕАД и „Електроенергийният системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) са
сключили споразумение „единен пазар ден-напред“, като борсовият оператор е пълноправен
член, а преносният оператор е със статут на наблюдаващ. Аналогично е сключено оперативно
споразумение за пазари „в рамките на деня“, страни по което са БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД.
Оперативното споразумение за пазари „в рамките на деня“ регламентира правата и
задълженията на страните във връзка с въвеждането на Регламент 2015/1222 установяване на
насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването по
отношение на единното свързване на пазар „в рамките на деня“.
Във връзка със сключено между БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД споразумение борсовият
оператор е определен за търговски агент за пазарна зона Република България, който отговаря за
доставката на електрическа енергия на съседните пазарни зони при функциониращо единно
свързване на пазар „в рамките на деня“. ЕСО ЕАД поема ангажимент за сътрудничество с БНЕБ
ЕАД по отношение на организиране на имплицитни търгове за разпределяне на междузоновата
преносна способност. Вследствие на подписаното между страните споразумение, борсовият
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оператор следва да сключи Договор за доставка на електрическа енергия при единното
свързване на пазара „в рамките на деня“ с Търговския агент на съседните пазарни зони, част от
пазарното обединение „в рамките на деня“. Преносният оператор съгласува междусистемните
обмени посредством генерираните трансгранични графици със съседните оператори на
преносни системи, част от пазарното обединение в рамките на деня за всеки период на доставка,
не по-дълъг от един час, приложимите документи и процедури част от пазарното обединение „в
рамките на деня“. Към момента сключеното споразумение между БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД засяга
единствено границата между пазарни зони България и Румъния.
Предвид гореизложеното, КЕВР приема, че БНЕБ ЕАД изпълнява изискванията на
чл. 6, пар. 1, б. „й“ от Регламент 2015/1222.
Във връзка с гореизложеното и предвид извършения анализ на приложените документи
към искане с вх. № Е-13-41-75 от 10.12.2019 г. на БНЕБ ЕАД, КЕВР счита, че дружеството
отговаря на критериите и изискванията, предвидени в чл. 6, пар. 1 на Регламент 2015/1222 и
може да изпълнява функциите на НОПЕ, като може да бъде назначен за такъв за пазарната зона
на територията на Република България за нов период. Предвид факта, че в ЗЕ е предвидена
съществуването само на една лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на
електрическа енергия“ на територията на Република България, новият период следва да е с
продължителност 4 (години). Чл. 4, ал. 8 от Регламента изисква държавата-членка, в която е
назначен НОПЕ, да гарантира, че това назначение ще бъде отменено, ако номинираният
оператор на пазара на електроенергия не поддържа съответствието с критериите, съгласно чл. 6
от Регламента, както и не е в състояние да възстанови това съответствие в срок от шест месеца,
след като е уведомен от назначаващия орган за това несъответствие.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 4 във връзка с чл. 6 от Регламент
2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно
разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Назначава „Българска независима енергийна борса” ЕАД, с ЕИК 202880940,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания със седалище и адрес на
управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Оборище,
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 19, ет. 7, за Номиниран оператор на пазара на
електроенергия на територията на Република България за срок от 4 (четири) години,
считано от датата на изтичане на срока по Решение № НО-1 от 27.01.2016 г. на Комисията
за енергийно и водно регулиране;
2. Задължава „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за срока, за който е
назначено за Номиниран оператор на пазара на електроенергия на територията на
Република България, да изпълнява всички изисквания на чл. 6 от Регламент (ЕС)
2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно
разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването;
3. Задължава „Българска независима енергийна борса“ ЕАД да уведомява
Комисията за енергийно и водно регулиране по своя инициатива или по нейно искане за
всички настъпили промени в изпълнението на критериите по чл. 6 от Регламент (ЕС)
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2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно
разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването;
4. Комисията за енергийно и водно регулиране ще отмени назначаването на
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД като Номиниран оператор на пазара на
електроенергия на територията на Република България в случай, че не поддържа
съответствие с критериите по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли
2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност
и управлението на претоварването и не е в състояние да възстанови това съответствие в
срок от 6 (шест) месеца след уведомяването от Комисията за енергийно и водно регулиране
за това несъответствие;
5. Да се информира Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за
назначаването на Номиниран оператор на пазара на електроенергия.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-София град в 14
(четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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