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Относно: Становище по проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с
електрическа енергия

София, 11 декември 2019г.
Уважаеми доц. д-р Иванов,

Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) е представителна организация за сектор вятърна
енергия в страната. БГВЕА обединява мнозинството от фирмите, активни в сектора, основна част от които са
производители.
Във връзка с проведеното на 27 ноември т.г. обществено обсъждане на проект на Правила за
изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, представяме становището на
БГВЕА по основните аспекти от проекта, които касаят производителите на електрическа енергия от вятърна
енергия:
1. Чл. 62 (1) „Всеки обект на производител/потребител или производител с обектите му за
потребление може да бъде причислен само към един координатор на балансираща група“
БГВЕА настоява изискването по чл.62 (1) да отпадне, тъй като нарушава конкуренцията и значително
намалява броя на алтернативните координатори на балансиращи
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производителите/потребители с различни координатори на балансиращи групи в качеството им на
потребители и производители или комбинирани договори за консумирана електроенергия и балансиране (в
качеството на консуматор). Не бива по административен път да се отнема икономическата свобода на
търговските участници – производители/потребители и координатори на балансиращи групи, да сключват
сделки и управляват електропроизводството и потреблението по максимално ефективен, икономически и
административно обоснован начин.
2.

„Чл. 32 (1) Операторът на борсовия пазар извършва администрирането на всички сделки на
борсовия пазар на електрическа енергия в съответствие с тези правила и правилата за работа на
организиран борсов пазар на електрическа енергия, които се одобряват от Комисията. (2)
Операторът на борсовия пазар публикува на интернет страницата си правилата за работа на
организиран борсов пазар на електрическа енергия, след одобрението им от Комисията”.

БГВЕА изразява своята принципна подкрепа за така изменения чл. 32. БГВЕА многократно настоява
Правилата за работа на организиран борсов пазар бъдат одобрявани от Комисията след консултация със
заинтересованите страни. Подчертаваме и необходимостта спазването на правилата на Българската
независима електроенергийна борса (БНЕБ) да е обект на стриктен контрол от страна на Регулатора.
Предвид все по-значимата роля на БНЕБ в електроенергийния пазар на страната и с оглед
изграждането на реална конкурентна среда, считаме че е недопустимо Борсовият оператор да определя
еднолично не само правилата, но и тарифата за таксите за участие на БНЕБ. БГВЕА настоява таксите за участие
на организиран борсов пазар да бъдат разходоориентирани, да бъдат контролирани и официално
одобрявани от КЕВР след консултации със заинтересованите страни, за да се гарантира техния
недискриминативен характер и да не се допускат изкривявания на свободния пазар на електроенергия.
Наред с това считаме, че принципът Тарифата на БНЕБ да бъде разходоориентирана и недискриминационна
следва да залегне като принцип и в самите Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа
енергия.
3. Чл. 99 (3) Смяната на доставчик на електрическа енергия и/или координатор на балансираща
група се инициира от крайния клиент, съответно от производителя, чрез избрания от него
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балансираща група следва да е изрично упълномощен от крайния клиент/производителя с
пълномощно с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Избраният координатор
следва да е включен в регистъра на координаторите на балансиращи групи по чл. 65 от тези
правила.
Въвежданото на задължение за нотариална заверка на съдържанието би създало допълнителна
финансова и административна тежест за производителите. БГВЕА счита, че трябва да бъде запазена
настоящата процедура, съгласно която необходимото изискване се свежда единствено до нотариално
заверен подпис.

Надяваме се, че забележките ни ще бъдат взети предвид при разписване на финалния вариант на
Правилата за търговия с електрическа енергия.

С уважение,
Миглена Стоилова
Председател на Надзорния съвет на БГВЕА

