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ПРОТОКОЛ  

София, 02.06.2020 г  

от заседание на Борсов съвет  
към Българска независима енергийна борса ЕАД 

Днес, 02 юни 2020 г. от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Борсовия съвет 

към БНЕБ ЕАД. 

На заседанието присъстваха членовете на Борсовия съвет: от квотата на 

производителите – Боян Паунов, Владимир Дичев, Мартин Бояджиев, Мартин Тафров, 

Миглена Стоилова; от квотата на търговците - Атанас Димов, Валери Дреников, Соня 

Николова-Кадиева; от квотата на потребителите – Атанас Колев, Борислав Димитров, 

Денислав Кирилов и Милена Стоянова; от страна на БНЕБ ЕАД -  Никола Габровски, 

Здравко Попов 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. Северин Въртигов, финансов директор на БНЕБ ЕАД; 

2. Ана Николова, ръководител отдел „Сетълмент“ в БНЕБ ЕАД; 

3. Васил Големански, председател на СД на БНЕБ ЕАД и изпълнителен директор 

на Централния депозитар; 

4. Васил Хубанов, ръководител отдел Балансиращ пазар в ЕСО ЕАД; 

5. 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. Статус на проект Клирингова къща 

По тази точка от дневния ред на заседанието на Борсовия съвет беше поканен г-н 

Васил Големански, който информира членовете на Борсовия съвет относно учреденото 

дружество „Клиър Екс“ АД. Г-н Големански започна с това, че цитираното дружество 

е дъщерно на Централен депозитар (ЦД) АД и на Българска фондова борса (БФБ) АД, 

като основното му предназначение е да бъде клирингова къща за енергийни продукти. 

Той обясни, че идеята е първоначално „Клиър Екс“ АД да изпълнява две основни 

функции, една от които е на агент по плащанията в платежната система на страната, 

което би променило начина на извършването на плащанията по сделките на спот 

пазарите, а другата е да извършва клиринг по дългосрочните договори, което би 

изисквало повече време спрямо първата посочена функция, за да бъде реализирано. 

Г-н Големански посочи, че миналата година идеята е била ЦД АД да поеме функцията 

на платежен агент по сделките, сключени на енергийната борса, но от Българска 

народна банка са отхвърлили тази възможност поради пречки в законодателството и 

са препоръчали създаването на дъщерно дружество.  
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По отношение на функцията на „Клиър Екс“ АД като платежен агент, г-н Големански 

отбеляза, че в момента плащанията на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките 

на деня“ се извършват на база на издадени фактури и след това търговските 

участници (ТУ) нареждат по банкови сметки съответните суми. Той обясни, че в ЦД АД 

оперира система, която работи на принципа на директния дебит, като подобна система 

се предвижда и за новото дружество, което означава в системата да  има сметки, 

декларирани от ТУ като сметки за сетълмент по сделки с електрическа енергия, и 

съответно разплащания към и от тях могат да бъдат извършвани  с една инструкция в 

страната. 

Г-н Големански посочи, че гореописаните сметки имат три особености: директен дебит 

в полза на трето лице, в случая това е клирингова къща, право на клиринговата къща 

да бъде информирана от банката за салдо по сметката и титулярът на сметката няма 

право да тегли от същата без знанието на клиринговата къща. Той поясни, че на 

практика с този тип операции средствата за сетълмент или разплащане по сделките с 

електрическа енергия ще бъдат гарантирани в голяма степен, което ще доведе до 

ефект на значително намаляване на обезпеченията, които ТУ са осигурили в полза на 

БНЕБ.В допълнение, г-н Големански разясни, че намаляването би било вследствие на 

факта, че борсата ще следи експозицията в реално време и ще има информация за 

размера на наличните средства.  Това ще бъде нивото, до което ТУ ще може да бъде 

допускан до пазара, т.е. би било невъзможно да се търгува повече от 

разполагаемостта по сметката.  

От страна на част от членовете на Борсовия съвет беше изразено мнение, че и към 

момента ситуацията е подобна и беше отправено запитване дали би се наложило 

банковите гаранции да бъдат заменени с паричен депозит, в случай че има директен 

дебит. На този въпрос г-н Големански даде разяснения, съгласно които след като 

салдото по сметката се декларира от банката и тя посочва като налична определена 

сума, то няма значение какви са вътрешните отношения между банката и ТУ. По 

отношение на текущата ситуация той добави, че не е идентична с планираното, защото 

към момента рискът се изчислява в рамките на 5-6 дни и се натрупва, като по този 

начин се задържа предоставената гаранция. Като пример г-н Големански посочи, че в 

случай на пик на търговията в един ден ще бъде увеличена значително гаранцията, 

но при планираната промяна, ако се наложи на ТУ да търгува по-голямо количество 

спрямо обичайното, е достатъчно да осигури по-голяма наличност по сметката и това 

няма да се отрази и да завиши изискванията в бъдеще спрямо този ТУ. Гаранцията 

няма да се увеличи, а само ще бъде покрит рискът от default на ТУ. 

По отношение на директния дебит и създаването на т.нар. "агент по плащанията", г-

жа Соня Кадиева, която имаше технически проблем с аудио връзката по време на 

заседанието и изпрати своите коментари допълнително, добави някои съображения от 

опита, който има на румънската борса OPCOM, където работи подобна система. Едно 

от предложенията от г-жа Кадиева е да продължи издаването на фактури на дневна, 

а не на месечна база, тъй като от OPCOM въпреки ежедневния директен дебит в края 

на месеца издавали фактура, по която също искат директен дебит. Така се получава 

двойно плащане в края на месеца, макар и само за един ден. На второ място тя 

отбеляза, че разплащанията по сметките за директен дебит следва да бъдат 

освободени от такси, както е в Keler CCP, и при недостатъчна наличност по сметката 

за директен дебит, би следвало да съществува възможността търговските участници 

да плащат по сметка на "агента по плащанията" в разумен времеви интервал.      
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Г-н Мартин Тафров се включи в дискусията с въпрос относно клиринга, като започна 

с това, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е нетен продавач и по силата на ангажимента няма 

право да купува електроенергия от пазарен сегмент „Ден напред“, но няма такова 

ограничение по отношение на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Той попита как 

ще се процедира при евентуално непланирано спиране на блокове на „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД, когато на електроцентралата ще се наложи  покупка в големи количества 

електроенергия, а ТУ няма предоставени средства в толкова голям размер при 

борсовия оператор. Г-н Големански отговори, че в системата има нетиране и при 

покупки и продажби изискуемото количество е разликата между двете суми.  

 

Г-н Тафров изрази и своите опасения от факта, че не е уверен как ще бъде осъществен 

клиринг на дългосрочните договори на пазарен сегмент ЦПДД при капитал на „Клиър 

Екс“ АД от 100 хил. лв. Г-н Големански подчерта, че това е стартов капитал и след 

стартиране на работата на дружеството като платежен агент същото следва да се 

развива и да върви към постепенно увеличаване на капитала. Той увери, че няма да 

има съществена разлика със ситуацията към момента по отношение на плащания и 

такси. 

 

Г-н Големански продължи темата с клиринг на дългосрочните договори. В тази връзка 

отбеляза, че е привърженик на стандартизираните продукти, като това е средство за 

намаляване на риска. Дългосрочната цел е „Клиър Екс“ АД да премине към функцията 

на Central Counterparty (CCP)(централен контрагент), лицензирано по EMIR от ESMA.  

 

Г-н Владимир Дичев се включи, започвайки с това, че големите енергийни компании 

имат добре развит риск мениджмънт и системи за оценка на партньорите, изградени 

сложни взаимоотношения и строга категоризация на търговските партньори, поради 

което този тип компании биха предпочели да управляват индивидуално този риск, т.е. 

клиринговата къща да бъде опционална.  

 

След него, г-н Валери Дреников допълни, че след като първата стъпка за „Клиър Екс“ 

АД е да бъде агент по плащания, би следвало и банковите гаранции да бъдат заменени 

с парични депозити. По отношение на втората стъпка, а именно клиринг на пазара за 

дългосрочни договори, г-н Дреников, от името на GEN-i изрази подкрепа на идеята, 

но също така и съгласие с мнението на г-н Дичев, че всяка голяма компания преценява 

риска към всеки един контрагент. Той добави още, че от основните фундаменти за 

въвеждане на клиринговата къща като CCP е да има възможност да поеме целия 

финансов риск и да има достатъчен ресурс да покрие неблагоприятните последици от 

default.  

 

Г-н Дреников подчерта, че от GEN-i биха подкрепили въвеждането на клирингова 

къща, ако от самото начало се спазват изискванията на EMIR, т.е. да има капитал  от 

7,5 млн. евро, ясно разписани правила и процедури, default процедури, буфери за 

clearing members, за да бъдат сигурни, че няма да се случи нещо, което да застраши 

целия пазар. Това мнение, за спазване на изискванията на EMIR, беше подкрепено и 

от г-жа Соня Кадиева.  

 

Г-н Големански даде за пример IRGiT (полската клирингова къща), която не е 

лицензирана от ESMA, но има капитал от 10 млн. евро и работи успешно. Той добави, 

че гърците дори имат две клирингови къщи, като и двата модела работят в зависимост 

от обемите, които минават през тях и. Г-н Дреников поясни, че е имал предвид 
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дружеството „Клиър Екс“ АД да работи в съответствие с изискванията на EMIR, а не 

непременно да бъде лицензирано от ESMA. На свой ред, г-н Големански отбеляза, че 

това е първи разговор за новоучреденото дружество и след като бъдат разработени 

правила и процедури за работа, предстои същите да се обсъдят подробно и с ТУ.  

 

Г-жа Миглена Стоилова взе участие в дискусията, като посочи, че е съгласна с 

изказването на г-н Дичев, но би искала да допълни защо клиринговата къща би 

трябвало да е опционална. Всички производители от 1 MW и над 1 MW са длъжни да 

търгуват на борсата и ако има задължителен клиринг на дългосрочни договори, то 

следва, че всички продукти трябва да бъдат стандартизирани, като по този начин се 

изключва възможността тези производители да търгуват на пазарен сегмент с 

дългосрочни договори. Според нея борсата трябва да отчете спецификите на 

регулаторната рамка и след като съществува задължение за определени 

производители да търгуват на борсата, то би следвало да имат възможността да се 

възползват от всички пазарни сегменти, които организира борсовият оператор. 

Мнението на Г-жа Стоилова бе подкрепено и от Г-н Боян Кършаков. 

 

Г-н Мартин Бояджиев, като друг представител на ВЕИ производителите, подкрепи 

изложените мнения. Той допълни, че предвид спецификата на ВЕИ производителите 

трябва да има опционалност по отношение на клиринговата къща, за да не се стигне 

до липса на възможност да се търгуват нестандартизирани продукти. 

 

Г-н Големански отбеляза, че е привърженик на стандартизацията, но е готов да чуе 

всяко едно мнение, както и да бъдат отчетени реалностите в България, защото целта 

е да има работещ пазар, който е максимално полезен за всички ТУ. 

 

Г-н Тафров изрази подкрепа по отношение на казаното от г-н Дичев и г-н Дреников. 

Той посочи, че позицията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е да се върви към стандартизирани 

продукти и че екранът „Търгове“, част от ЦПДД, е абсолютно ненужен при 

стандартизация на продуктите, като на нито една друга борса няма такъв екран. Г-н 

Тафров добави, че според него усилията на ВЕИ производителите трябва да вървят 

към промяна на регулаторната рамка, а не към пригаждане на борсата към 

законодателството. 

 

 

2. Цялостна стандартизация на продуктите на ЦПДД 

Г-н Габровски започна с втората точка от дневния ред, като отбеляза че дискусията 

вече е преминала към тази тема, като даде думата на г-н Здравко Попов, който да 

направи уточнение какво се има предвид под стандартизация.  

Първоначално г-н Попов отправи призив всеки представител от различните категории 

ТУ, представени на Борсовия съвет, да изрази мнението си по тази точка. Той 

отбеляза, че умишлено темата относно стандартизацията на продуктите на пазарен 

сегмент ЦПДД е отделена от т.1, защото наличие на клирингова къща и клиринг на 

дългосрочни продукти са свързани със стандартизация, но обратното не е, т.е. 

стандартизацията е възможна и без да има клирингова къща. Стандартизация на този 

тип пазар е отделна тема, която може да изпревари клиринговата къща, в случай че 

има желание. Г-н Попов посочи, че идеята е пълно приравняване с продуктите на 

“Continuous trading” екрана. Той добави, че би искал да се направи дискусия, като се 
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обсъди с ВЕИ производителите възможно ли е за тях да има допълнителни продукти, 

които да бъдат добавени на този екран.  

Г-н Попов представи кратка история относно стартирането на пазарния сегмент, 

пазарните условия в България преди, които обосновават и причината за 

съществуването на екран „Търгове“ и продукти с отклонение. Той отбеляза, че 

въвеждането на продукти с отклонение не е заимствана добра практика, а е следствие 

на това, което се е предлагало у нас преди това. За заседанието на Борсовия съвет 

имаше подготвена и презентация, в която обобщено в няколко точки беше изложено 

виждането на БНЕБ ЕАД.  Като основен недостатък г-н Попов посочи, че не е възможно 

борсата да предоставя референтна цена за дългосрочни продукти и съществува риск 

за сключване на уговорени сделки. 

Г-н Тафров поздрави борсовия оператор за изложените намерения и отбеляза, че 

абсолютно подкрепя стандартизираните продукти и възможността да се работи само с 

тях. Той добави, че не счита обаче за уместно въвеждане на допълнителни 

стандартизирани продукти, каквито няма по другите борси. Г-н Тафров сподели, че 

според него всеки нестандартизиран продукт може да бъде представен и като няколко 

стандартизирани такива. В отговор на тази позиция г-жа Стоилова обърна внимание, 

че има производители от 5 MW, които биха изпитали затруднения да използват за 

управление на портфолиото си единствено стандартизирани продукти.  

В отговор беше изказано и мнение, че с оглед спецификите на този вид производители 

е присъщо за тях да търгуват на краткосрочните пазари „Ден напред“ и „В рамките на 

деня“.  

Г-н Бояджиев се включи с подкрепа за стандартизирането, като стандартизираните 

продукти трябва да отговарят на тези по другите борси и пазари и няма смисъл да се 

добавя ново и различно. Въпреки това г-н Бояджиев отбеляза, че докато има 

ангажимент да се предлага енергия от производители на организиран борсов пазар, 

то борсата трябва да остави възможността за нестандартни продукти, а при отпадане 

на това задължение, би следвало и посочените продукти да отпаднат.  

От името на БГВЕА и във връзка с изложеното от г-н Бояджиев, г-жа Стоилова добави, 

че докато регулаторната рамка е такава, каквато е към настоящия момент, и 

съществува задължението да се продава на борсата, трябва да бъде осигурена и 

максимално широка гама от услуги и продукти. Също така не смята, че за 

производителите и за останалите пазарни участници би било добре цялата енергия от 

ВЕИ да бъде търгувана на пазарен сегмент „Ден напред“.  

Г-н Габровски се включи и посочи, че трябва да бъдат ясни две неща: продукти с 

девиации е имало и преди да стартира платформата на двустранните договори, преди 

да е задължително да се търгува на същата. Продуктите с девиации не могат да се 

клирват, в случай че всички сделки подлежат на клиринг. Г-н Габровски отбеляза, че 

тези ТУ, които искат клирингова къща, не могат да държат да останат продуктите с 

девиация, защото това е невъзможна комбинация. Той добави, че е ясно, че от гл. т. 

на борсата има желание за стандартизация и това би улеснило администрирането на 

пазара. Също така сподели мнението, че участието на спот пазарите би трябвало да е 

достатъчно, за да отговори на нуждите на по-малките производители. 

Г-н Боян Кършаков отбеляза, че докато продължава да съществува задължението за 

реализация на цялата енергия през борсата за определени производители, трябва да 

има съобразяване с ограниченията на този тип участници, а не да бъдат сведени до 
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краткосрочните пазарни сегменти. Неговото мнение е, че няма пречка да съществуват 

продукти с девиации, но да бъдат ограничени. 

Г-н Дреников започна с това, че със сигурност стандартизацията има положителни и 

отрицателни страни, но на развитите пазари, където има само стандартизирани 

продукти, няма такива ограничения, каквито са наложени в България, а именно 

производители над 1 MW да продават на борсата. Той продължи с това, че всеки 

продукт може да се стандартизира, но за целта е необходимо да има изграден 

търговски отдел, развити стратегии, а в случая по-малките ВЕИ производители нямат 

ресурса да отговорят на тези нужди. Необходима е алтернатива за ВЕИ 

производителите, за да има някаква конкуренция.  

Г-жа Соня Кадиева също изрази своето мнение относно стандартизацията на 

продуктите. Тя посочи, че стандартизираните продукти са задължителни за всяка 

платформа, независимо от особеностите на законодателната и нормативната база. Тя 

добави, че въпреки изискванията на ЗЕ, съществуват и днес нагласени сделки и 

вместо да се опитваме да избягаме от стандартизираните продукти на БНЕБ, е по-

удачно усилията да бъдат насочени към промяна на ЗЕ, защото така или иначе 

енергията от производителите не стига до широк кръг потребители и участници на 

борсата, а само до избрани. Като причина г-жа Кадиева изтъкна наличието на 

задължително сключени двустранни стандартизирани договори, което пречи на 

реалната конкуренция. 

Г-н Габровски обобщи казаното до този момент, като отбеляза, че е важно да има 

обратна връзка, за да може да се комуникират нуждите на пазара с институциите, 

които имат отношение към това. ТУ държат да има нестандартни продукти до промяна 

на регулаторната рамка. Той добави, че дискусията и разговорите са важни, за да се 

постигне обща позиция, която да бъде реализирана по начин, по който да бъдат 

запазени добри бизнес отношения. Също така отбеляза, че затруднения при 

настоящата регулаторна среда изпитват не само ТУ, а и самият борсов оператор, който 

се стреми да отговори на всички желания и да администрира пазара, но г-н Габровски 

се надява това да е преходен период. 

 

3. Статус на проекти за пазарна интеграция. 

По тази точка накратко г-н Габровски даде най-актуалната информация по проектите 

за пазарна интеграция, по които работи БНЕБ ЕАД.  

На първо място, той отбеляза, че на 19.11.2019 г. стана реалност първото за БНЕБ 

Single Intraday Coupling (SIDC) пазарно обединение, по-известно като XBID, чрез 

българо-румънска граница, което беше добра и подкрепяща стъпка, осигуряваща по-

голяма ликвидност на този пазар.   

Г-н Габровски добави, че се работи по трета вълна на присъединяване към XBID, която 

е и последна и в която е включена и българо-гръцката граница. Очаква се месец март 

2021 г. да бъде реализирана. Във връзка с работата по третата вълна на 

присъединяване към XBID г-н Габровски сподели, че предстои да стартира тестване 

през месец септември на системи, които вече имаме свързани с XBID, в началото на 

следващата година предстоят тестове с пазарни участници, за което те ще бъдат 

допълнително информирани. Г-н Габровски отбеляза от името на БНЕБ ЕАД и на ЕСО 
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ЕАД, че наличният опит с обединението на този пазарен сегмент е от полза и не се 

очакват затруднения, а реален старт през март месец следващата година.  

Г-н Габровски продължи с двата проекта за обединение на пазарен сегмент „Ден 

напред“, които са от стратегическо значение, а именно на българо-гръцка граница и 

на българо-румънска граница. Проектът с румънците е стартирал декември месец 

миналата година, но първата официална среща с одобрение на документи и състав на 

работните групи е била проведена януари месец тази година. Г-н Габровски отбеляза, 

че проектът се движи по одобрения в началото на годината план и работят в добри 

отношения с румънските колеги, като се очаква проектът да приключи успешно м. 

декември тази година. Г-н Габровски добави, че този проект зависи от стартиране на 

т.нар. „Interim“, проект, в който участват държавите от регионалното обединение 

4MMC (Румъния, Унгария, Словакия, Чехия), и този проект трябва да свърже 

регионалното обединение 4MMC с останалата част на Европа MRC (Multiregional 

coupling). Той добави, че проектът е изключително важен за оператора, тъй като се 

очаква това да бъде първото обединение на пазарен сегмент „Ден напред“.  

Г-н Габровски продължи с проекта за обединение на „Ден напред“ на българо-

гръцката граница. Той сподели, че за да може да върви по-ефикасно проектът от гл.т. 

на законова и правна рамка, България, чрез българо-гръцката граница, стана част от 

IBWT.  По този начин е възможно възползването от вече изготвени процедури, правила 

и проектоспоразумения. Очакваният старт е краят на първото тримесечие на 2021 г. 

В случай че има забавяне, анонсирано от някоя от страните,  ТУ  ще бъдат 

информирани.  

Г-н Габровски разказа накратко и за инициативата за проект на интеграция на пазарен 

сегмент „Ден напред“ със Сърбия и Хърватия, като  посочи, че нещата не са се 

реализирали като проект и не са стартирали. Бил е направен анализ на необходимите 

промени в законодателството на Сърбия, но към момента няма обратна връзка от тях.  

По проекта с Република Северна Македония той отбеляза, че развитието е сходно. 

Предстои лицензирането  на македонския пазарен оператор (MEMO) за NEMO, което е 

трябвало да се случи април 2020г., но покрай събитията, свързани с COVID-19, всички 

подобни дейности са прекратени и се очаква развитие следващите месеци.  

Г-н Тафров благодари за предоставената информация и отбеляза, че e обнадежден от 

сроковете, като също така напомни че месец януари 2021 г. приключват 

ангажиментите по делото БЕХ-Електричество и дружествата от групата на БЕХ няма 

да имат задължение да продават на пазарен сегмент „Ден напред“.  

Г-н Габровски отвърна, че за БНЕБ ЕАД това е допълнителна мотивация да работи 

максимално експедитивно по проектите за пазарна интеграция и съвместно с ЕСО ЕАД 

го правят с голям ентусиазъм. 

Г-жа Милена Стоянова (ЕСО ЕАД) се включи и потвърди изложеното от г-н Габровски. 

Тя добави,  че е започнала инициатива във връзка със Западните балкани и околни 

държави-членки с подкрепа на ENTSO-E, като се търси път да бъдат интегрирани по-

бързо Западните балкани и се работи и с Европейската комисия в тази насока. 

 

4. Възможността за достъп чрез приложно-програмни интерфейси (API) 

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

администрирани от БНЕБ ЕАД.  
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По тази точка от дневния ред г-н Габровски предостави информация. Той отбеляза, че 

има закъснение спрямо първоначалния план от около 3-4 месеца, но развитието и 

напредъкът зависят и от Nord Pool AS. Той отбеляза, че сутринта преди заседанието 

се е  провела работна среща между представители на Nord Pool AS и IT специалисти 

на БНЕБ ЕАД за оказването на съдействие и техническа поддръжка на ТУ, които ще се 

възползват от услугата. Г-н Габровски сподели, че предстои втора работна среща и се 

надява, че е налице необходимата техническа подготовка, за да се пристъпи към 

успешен старт.  

Г-н Габровски посочи, че би искал преди стартиране на услугата да организира среща 

с представители на IT отделите на ТУ. Всички, които разполагат със софтуер, който 

управлява портфолиа, търговия и ERP системи, ще имат възможност да ползват достъп 

чрез приложно-програмни интерфейси (API) до пазарни сегменти „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“, администрирани от БНЕБ ЕАД.  Добави още, че предстои да се 

проведе и обучение, след като от БНЕБ ЕАД имат готовност.  В презентацията към 

заседанието на Борсовия съвет има и линк към ISV компании, като на плануваната 

среща се очакват представители на тези компании, които предлагат специализиран 

софтуер за роботизирана търговия и имат функционалности да управляват процеси и 

всякакви дейности в енергийни предприятия. Г-н Габровски посочи, че на линка има 

около 10 компании, които са сертифицирани от Nord Pool AS и имат техническа 

възможност да свързват системите, които предлагат, чрез API към търговските 

платформи на БНЕБ. Планираният старт на услугата е през месец септември. 

 

5. Въвеждане на 15-минутни продукти и разяснение относно правната 

рамка и техническите възможности.  

По тази точка следва да се отбележи, правната рамка е отразена в презентацията към 

заседанието на Борсовия съвет и основната нормативна уредба във връзка с 

въвеждането на 15-минутни пазарни продукти е Регламент 943/2019 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на 

електроенергия.  

За да даде разяснения по тази точка, участие в заседанието на Борсовия съвет взе г-

н Васил Хубанов. Той отбеляза, че след въвеждането на новата система за номинации 

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) ЕАД има готовност от техническа г.т. да 

въведе 15-минутен период на сетълмент. 

Г-н Габровски отбеляза следните неща. На първо място, от гл. т. на енергийните борси  

15-минутни продукти на пазар, работещ в условията на пазарно обединение, няма и 

няма да има скоро. По отношение на пазарен сегмент „Ден напред“ причината е , че 

се налага преработка на алгоритъма EUPHEMIA, който се използва за изчисление на 

цената на пазарен сегмент „Ден-напред“, така че той да работи с повечето на брой 

оферти и въпреки това да изчислява резултат за всички пазарни зони в разумно 

време. Обединените пазари „В рамките на деня“ (SIDC) също трябва да преминат през 

съответните тестове и да има нова версия на системата. И за двата пазара 15-минутни 

продукти в условията на пазарно обединение се очакват след 2023 г. Единствената 

към момента възможност за въвеждане на 15-минутни продукти е те да бъдат на 

локален пазар „В рамките на деня“. Държавите, в които има подобни продукти, ги 

предоставят единствено на изолиран (локален) пазар „В рамките на деня“. В тази 
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връзка г-н Габровски уведоми, че БНЕБ е поискала от КЕВР дерогация, като подобна 

възможност дава именно Регламент 943/2019. 

Част от участниците изразиха мнение относно дерогацията, като г-жа Стоилова 

подкрепя предложената дерогация. 

Г-жа Кадиева отбеляза, че след като има изискване съгласно регламент до края на 

2020 г., то и искането за дерогация би могло да се окаже недостатъчно. Тя добави, че 

е ясно, че въвеждането е неизбежно и въпрос на време. В случай че не бъде прието 

искането за дерогация, може да има опасност от наказателна процедура и ISP 

(imbalance settlement period) следва да се случи в следващите няколко месеца. 

Представителите на електроразпределителни дружества повдигнаха въпроса, че 

такава промяна на пазара и на сетълмент периода би следвало да бъде обсъдена с 

тях, защото те не могат да предоставят за всички обекти мерене на 15 минути. 

 


