
 

ДО:           Изх. № 333/27.01.2020 г. 

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД  

КОПИЕ ДО: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Относно: Липса на известие до пазарните участници за работа на намалена мощност на ТЕЦ „Марица-
изток 2“ ЕАД 

Уважаеми г-н Константинов, 

Видно от уеб-страницата на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, раздел REMIT, през периода 24 януари – 
27 януари 2020 г. в електроцентралата са настъпили следните експлоатационни събития: 

1. 23:55/24.01.2020 г. – Котел 6 (блок 3) изключен от паралел (177 MW, с разполагаема 
мощност за пазара 78 MW); 

2. 11:56/25.01.2020 г. – Енергоблок 1 с Котел 1 включен в паралел (177 MW, с разполагаема 
мощност за пазара 78 MW); 

3. 23:55/25.01.2020 г. – Енергоблок 3 с Котел 5 изключен от паралел (177 MW, с 
разполагаема мощност за пазара 0 MW); 

4. 23:55/25.01.2020 г. – Енергоблок 3 с Котел 5 изключен от паралел (177 MW, с 
разполагаема мощност за пазара 0 MW); 

5. 00:12/26.01.2020 г. – Котел 7 изключен от паралел (177 MW, с разполагаема мощност за 
пазара 78 MW); 

6. 00:47/26.01.2020 г. – Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел (177 MW, с 
разполагаема мощност за пазара 0 MW); 

7. 07:26/27.01.2020 г. – Енергоблок 8 включен в паралел (230 MW, с разполагаема мощност 
за пазара 230 MW). 

Част от гореописаните събития (1, 2, 5 и 7) имат пряка връзка с функционирането на пазара на 
електрическа енергия, като между събития 1 и 2 (изключване и включване в паралел на еквивалентна 
мощност) са изминали около 12 часа, а между събития 5 и 7 (изключване от паралел на по-малка и 
включване на по-голяма мощност) са изминали почти 32 часа. Тези събития оказват пряко въздействие 
върху предлагането на сегментите на БНЕБ ЕАД и би следвало търговските участници да бъдат 
своевременно информирани за тях. 

Информация за тези събития е публикувана на уеб-страницата на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД на 
27 януари 2020 г. [https://www.tpp2.com/remit/otherinformation/RemitNews_sort/DatePublic.desc.html], а 
на страницата на БНЕБ ЕАД – отсъства. 

Съгласно т. 20 от Правилата за поведение на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките 
на деня“ на БНЕБ ЕАД, в сила от 19.08.2019 г. (Правилата): „ТУ се задължават публично да разкриват 
информация, с която разполагат по отношение на търговска дейност или съоръжения, които 
съответният ТУ или неговото предприятие-собственик или свързано предприятие притежава или 
контролира, или по отношение на въпроси, свързани с тяхната експлоатация, за които 
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въпросният участник на пазара или въпросното предприятие носи отговорност, независимо дали 
изцяло или отчасти. Такова разкриване включва информация, свързана с капацитета и 
използването на съоръжения за производство, потребление или пренос на електроенергия,  
включително планирани или непланирани промени в работата на тези съоръжения.“ 

Съгласно чл. 24 от същите Правила, търговският участник се задължава да разкрие информацията 
не по-късно от 60 минути след настъпване на събитието като го оповести на собствения си уеб-сайт, 
както и на интернет страницата на Оператора на организирания борсов пазар. Съгласно чл. 25, 
търговският участник на своя отговорност може да забави оповестяването на информацията, при 
условие че това няма да подведе обществеността. 

ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД е член със статус „активен“ на всички пазарни сегменти на БНЕБ, 
съответно Правилата за поведение са приложими към търговския участник. Видно от гореизложеното, 
посочените експлоатационни събития попадат в обхвата на чл. 20 от Правилата, а видно от размера на 
включваните и изключвани мощности следва търговските участници да бъдат навременно 
информирани. 

В тази връзка, като организации, представляващи интереса на големите потребители на 
свободния пазарен сегмент, искаме да отправим официално запитване дали ТЕЦ „Марица-изток 
2“ ЕАД е информирала БНЕБ ЕАД за включването и изключването в паралел на енергийни блокове 
имащи разполагаемост за пазара, съответно 78 MW и 230 MW. В случай, че такава информация е била 
подадена от ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД към оператора на борсовия пазар, бихме искали да бъдем 
информирани за причините, поради които тя не е оповестена публично и навременно. 

Същевременно бихме искали Комисията за енергийно и водно регулиране да излезе със 
становище дали непубликуването на тази информация нарушава равнопоставеността на търговските 
участници. 

Подчертаваме, че прозрачността на информацията и коректното поведение на всички пазарни 
участници са съществени за правилното функциониране на енергийните пазари и за елиминирането 
на всякакви съмнения по отношение на формирането на цената на електроенергията в България. 

С уважение: 
 

 
 
 
 
Константин Стаменов   Антон Петров    Михаил Колчев 
Председател на УС на БФИЕК  Председател на УС на БАМИ  Председател на УС на БКХП 

                                        


