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ПРОТОКОЛ  

София, 06.02.2020 г  

от заседание на Борсов съвет  
към Българска независима енергийна борса ЕАД 

Днес, 06 февруари 2020 г. от 10 часа в гр. София в сградата на Министерство на 

енергетиката на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, се проведе заседание на 

Борсовия съвет към БНЕБ ЕАД. 

На заседанието присъстваха членовете на Борсовия съвет: от квотата на 

производителите – Владимир Дичев, Дияна Ненова, Мартин Бояджиев, Миглена 

Стоилова; от квотата на търговците - Атанас Димов, Боян Кършаков, Валери Дреников, 

Мария Кръстева, която заместваше Соня Николова-Кадиева, Мартин Георгиев, 

Станислав Стоянов; от квотата на потребителите - Костадин Алексиев, Милена 

Стоянова и Николай Николов; от страна на БНЕБ ЕАД -  Никола Габровски и Жанет 

Митева – секретар на Борсовия съвет (без право на глас). 

На заседанието като гости, поканени от БНЕБ ЕАД съгласно чл. 58 от Правилата за 

работа на борсовия съвет, присъстваха:  

1. Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ ЕАД; 

2. Северин Въртигов, финансов директор на БНЕБ ЕАД; 

3. Атанас Георгиев – Представител на Контролиращия Управител, назначен от 

Български енергиен холдинг /БЕХ/ ЕАД по силата на Ангажимент от страна на 

БЕХ ЕАД към ЕК, Дирекция Конкуренция, съгласно дело АТ.39767. 

 

 Дневен ред, Дискусии и Решения 

Заседанието протече с обсъждане на следните точки, както следва: 

1. Проекти през 2020 за пазарно обединение на БНЕБ ЕАД със съседни 

енергийни борси 

Накратко беше отразен статусът на проектите за пазарно обединение, както следва: 

a. Проекти за пазарно обединение „Ден напред“ на българо – румънска 

граница, който стартира официално със среща на страните (пазарни 

оператори, преносни оператори и представител на румънския регулатор) 

в София на 16.01.2020 г., на която се очертаха времевите и 

организационни рамки на проекта. Беше разгледано, а в края на м. 

януари и одобрено от страните, предложение за общ документ, уреждащ 

структурата, основните дейности и времева рамка по всяка от тях или 

т.нар. ToR (Terms of reference). Като краен срок за стартиране на реална 

работа на проекта беше определен м. декември 2020 г.  

b. Проектът за пазарно обединение „Ден напред“ на българо – гръцка 

граница, който стартира официално с приемането на българските 

пазарен и преносен оператори в регионалното обединение IBWT (Italian 

Borders Working Table). Тази междинна стъпка ще способства за по- 

ефективно договаряне между страните с оглед вече договорените 
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правила, процедури и споразумения в този регионален проект, част от 

който е и проектът за обединение на гръцко – италианска граница. Като 

краен срок за стартиране на реална работа на проекта беше определен 

м. март 2021 г. 

c. Проектът за пазарно обединение „В рамките на деня“ на българо – 

гръцка граница, който стартира официално с приемането на българските 

пазарен и преносен оператори в т.нар. трета (и последна) вълна на 

присъединяване към XBID, чрез включването на тази граница към LIP 14 

(Local implementation project), който включва и всички италиански 

граници. Българските участници в проекта (БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД) ще 

разчитат на натрупания опит в процеса по пазарна интеграция на 

българо – румънска граница, пазарен сегмент „В рамките на деня“. Като 

краен срок за стартиране на реална работа на проекта е определен м. 

март 2021 г. 

2. Възможност за достъп чрез приложно-програмни интерфейси (API) до 

пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, администрирани 

от БНЕБ ЕАД 

По време на срещата беше обяснено, че доставчикът на услуги на БНЕБ ЕАД за 

сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ предлага техническата възможност, 

характерна за развитите пазари, за достъп чрез приложно-програмен интерфейс (т. 

нар. API) до съответните пазарни сегменти. Услугата ще дава възможност на 

търговските участници да свързват ERP системи, използвани за управление на 

процесите и търговските портфолиа, от една страна, с търговските системи, 

администриращи съответните пазарни сегменти, от друга. Това ще позволи 

автоматично подаване на оферти, получаване на резултати и информация от пазара, 

което представлява т.нар. роботизирана търговия. Има подписан договор между Nord 

Pool AS и БНЕБ ЕАД, като услугата е от особена важност за пазарен сегмент „В рамките 

на деня“,  тъй като роботизираната търговия на сегмента е най-застъпена и най-

ефективна.  

Беше отбелязано, че на сайта на Nord Pool AS в секция „Trading“ има публикувано 

техническо описание за API, за достъпа, който ще се осъществи в търговската система, 

като информацията би била от полза за служителите, които осигуряват 

специализираната техническа поддръжка на търговията при търговските участници. 

Предстои провеждането от страна на Nord Pool AS на специална работна среща, 

предназначена само за служителите на БНЕБ ЕАД, защото именно от страна на 

Оператора ще бъде оказвано необходимото съдействие на търговските участници, 

ползващи услугата.  

След като е налице необходимата подготовка и пълна готовност от страна на БНЕБ 

ЕАД, ще се проведе и работна среща с представители на всички търговски участници, 

имащи интерес към услугата, на който ще бъде подробно описано какво включва 

същата и как биха могли да се възползват от нея. Идеята е на този работна среща да 

бъдат поканени и представители на компании, предлагащи системи за управление на 

портфолиа и системи за прогнозиране, които всъщност да позволят и автоматично 

въвеждане на оферти, т.е. роботизирана търговия. Беше добавено, че на интернет 

страницата на Nord Pool AS има списък с 12 дружества, т.нар. ISV, които са 

сертифицирани доставчици на услуга и предлагат технически решения и софтуер за 

управление на енергиен бизнес, като например прогнозиране на товар, автоматизация 

на мерене и всички други параметри за целите на роботизираната търговия. По-
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подробна информация ще бъде представена на споменатата по-горе работна среща, 

като от БНЕБ ЕАД призоваха членовете на Борсовия съвет за предложения за подобни 

компании, които да бъдат поканени. На последно място беше обяснено, че за целите 

на свързаността чрез API ще бъде предоставян допълнителен потребител на 

търговските участници за свързване на ERP системите им към търговската платформа 

директно, като чрез тези отделни потребители няма да има възможност за подаване 

на оферти.  

 

3. Очаквания на IBEX относно развитието на пазара за двустранни 

договори, подобрения на функционалността на екран „Auctions“ и 

очаквания за развитие на екран „Continuous trading“ предвид 

започването на търговия на инструменти с финансов сетълмент на EEX. 

Тази точка беше включена в дневния ред по предложение на г-н Мартин Бояджиев, 

който даде разяснения и посочи какво според него би следвало да се промени и/или 

подобри в правилата за работа на пазарния сегмент „Централизиран пазар за 

двустранни договори“ /ЦПДД/,  както и във функционирането на сегмента и на самата 

платформа.  

Един от техническите проблеми при функционирането на пазарния сегмент ЦПДД, 

екран „Auctions“, който беше посочен от членове на Борсовия съвет, е, че търговски 

участници, които не са включени в списък „Допустими контрагенти“, успяват да 

подадат оферта по време на търг, но не могат да сключат сделка. Членовете на 

Борсовия съвет предложиха в тези случаи съответният търговски участник да не бъде 

публикуван като участник в търга. 

Г-н Бояджиев повдигна въпроса и за съдържанието на Стандартизирания договор за 

покупко-продажба на електрическа енергия /СДППЕЕ/, по-специално - за 

прекратяването му, като настоява за въвеждане на възможност да бъде премахне 

търговски участник от списъка си с „Допустими контрагенти“ по-лесно и преди 

изтичане на 12-месечния срок, за който се сключва СДППЕЕ. 

Г-н Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ ЕАД, отбеляза, че има предвидени 

редица промени в правилата за работа на пазарен сегмент ЦПДД, насочени към 

подобряване и улесняване на търговията на сегмента, и добави, че проект на 

обновените правила е входиран в КЕВР в изпълнение на измененията в Закона за 

енергетиката от октомври 2019 г., съгласно които правилата за работа на организиран 

борсов пазар на електрическа енергия се одобряват от Регулатора по предложение на 

Борсовия оператор.  Част от промените, които бяха посочени от страна на БНЕБ ЕАД, 

са: промяна в броя на търговете, които могат да бъдат проведени в един ден, 

въвеждане на приложение за подаване на заявления за иницииране на търг, промени 

във връзка с обезпечението, промяна на СДППЕЕ, който ще бъде безсрочен и ще има 

по-гъвкави възможности за премахване на участници от списъка „Допустими 

контрагенти“. 

Във връзка с гореизложеното всички присъстващи на заседанието на Борсовия съвет 

на 06.02.2020 г. се обединиха около идеята за всяко следващо заседание да бъде 

изпращана покана от името на Борсовия съвет до КЕВР и да се настоява представител 

на Регулатора да присъства. Общото мнение беше, че това би било полезно за 

търговските участници, за Борсовия оператор, а и за Регулатора, след като 

задължително по силата на ЗЕ трябва да одобрява правилата за работа на 

организирания от БНЕБ ЕАД борсов пазар. 
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4. Статус на процеса за въвеждане на клирингова къща. 

Г-н Въртигов, финансов директор в БНЕБ ЕАД, даде информация по тази точка, като 

подчерта, че проектът е в начален етап. 

От страна на БНЕБ ЕАД беше посочено, че опитите за съвместна работа с клиринговите 

къщи ECC AG и KELER са останали безуспешни. Г-н Въртигов поясни, че Борсовият 

оператор е представил на KELER пазарния сегмент ЦПДД, както и търгуваните на него 

продукти и от страна на KELER са отказали впоследствие да работят с БНЕБ ЕАД,  като 

причини са посочили, че пазарът е малък и на него се търгуват нестандартизирани 

продукти.  

Беше отбелязано също така, че евентуално е възможно локално решение, като беше 

даден пример с полската клирингова къща /IRGiT/, която е създадена по местното 

законодателство и се приемат обезпечения под формата на паричен превод и на 

банкова гаранция. 

Г-н Въртигов призова членовете на Борсовия съвет за информация относно 

очакванията на търговските участници във връзка с клиринга. В хода на дискусията 

г-н Владимир Дичев отбеляза, че всяко дружество има различна стратегия за 

управление на риска и би следвало първо търговските участници да обсъдят помежду 

си възможността за клиринг и въвеждането на клирингова къща като задължителна, 

след което да представят резултатите от вътрешната дискусия на представители на 

Борсовия оператор, за да се стигне до възможно най-благоприятен за всички вариант. 

 

 

5. Принципи и процедури за определяне на такси на БНЕБ ЕАД. 

По тази точка от дневния ред г-н Въртигов посочи, че няма определена от едноличния 

собственик на капитала на БНЕБ ЕАД процедура, по която да се определят таксите на 

Оператора. 

По отношение на таксата оборот на търгове с отклонение, въведена при последната 

промяна на Тарифата на таксите от 11.11.2019 г., финансовият директор на БНЕБ ЕАД 

обясни, че целта на тази такса е насърчаване на търговията със стандартизирани 

продукти на краткосрочните пазарни сегменти, както и да послужи като инструмент 

за контрол на поведението на търговските участници. 

Г-жа Миглена Стоилова, като представител от квотата на производителите на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, изрази недоволство от 

въведената такса. Тя отбеляза, че продуктите с девиации дават добра възможност на 

производителите от категорията, която тя представлява, да търгуват произведената 

от тях енергия, имайки предвид и ограничението по ЗЕ за ВЕИ производителите за 

търговия на електроенергия на борсовия пазар, организиран от БНЕБ ЕАД. 


