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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
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 доклад и проект на Правила 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 покупкопродажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. С писма с изх. № Е13-210-30 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
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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 № Л422-11 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 търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар,
като КЕВР одобри правила, чрез които 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.
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Глава първа от проекта на ПРОБПЕЕ е озаглавена „Общи положения“ и се състои
от чл. 1 – чл. 9. В тази глава са уредени предметният обхват, принципите и подлежащите
на регулиране обществени отношения.
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.
Глава трета от проекта на Правила, 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
регламентират редът, начинът 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 регламентират редът, начинът
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 регламентират редът, начинът 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
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„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
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
дванадесета „Особени разпоредби“.
В проекта на ПРОБПЕЕ е включена и допълнителна разпоредба, чиято цел е да даде
легални дефиниции на специфични понятия, използвани в ПРОБПЕЕ, като по този начин
се избягва противоречивост 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.
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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:
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) № 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 процедура 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 –
SARS-CoV-2, 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.
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
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Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на
нейната администрация, предлагаме на Комисията да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Да приеме настоящия доклад;
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 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.
Приложение: Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия.
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