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ПРОТОКОЛ  

София, 22.10.2020 г  

от заседание на Борсов съвет  
към Българска независима енергийна борса ЕАД 

На 22 октомври 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 – Мартин Бояджиев, Миглена Стоилова; от квотата на търговците - 

Атанас Димов, Боян Кършаков, Валери Дреников, Соня Николова-Кадиева; от квотата 

на потребителите – Борислав Димитров, Денислав Кирилов и Милена Стоянова; от 

страна на БНЕБ ЕАД -  Никола Габровски и Жанет Митева. 

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

работа на борсовия съвет, присъстваха:  

1. Албена Кокова, ръководител отдел „Финанси и счетоводство“ на БНЕБ ЕАД; 

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

3. Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ ЕАД; 

4. Антони Желязков, експерт „Бизнес развитие“ в БНЕБ ЕАД; 

5. Йовка Иванова, експерт „Бизнес развитие“ в БНЕБ ЕАД; 

6. Искрен Николов, представител на „Българска фондова борса“ АД; 

7. 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. Въвеждане на 15-минутен сетълмент период на балансиращия пазар 

(ISP) и 15-минутни продукти (MTUs) на пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ съгласно Регламент ЕК 943/2019. Обща позиция / писмо от 

страна на членовете на БНЕБ ЕАД. 

По тази точка от дневния ред, която фигурираше като тема и на предходната среща,  

бяха описани възможни варианти във връзка с 15-минутния сетълмент период от гл. 

т. на БНЕБ ЕАД. Също така беше предложено да се изпрати обща позиция до 

Регулатора (КЕВР) за отлагане на въвеждането на 15-минутните продукти. Беше 

подчертано, че на пазарен сегмент „В рамките на деня“ Борсовият оператор няма 

техническата възможност да стартира с 15-минутни продукти. Такива биха могли да 

се въведат (отново чрез XBID), но те биха се търгували само на територията на 

България, т.е. без т.нар. “cross border matching”. 

Решение на КЕВР относно това дали да има дерогация все още не е постъпило в БНЕБ, 

като от гледна точка на пазарния оператор е необходима дерогация съгласно 

условията на Регламент 943/2019 на ЕК до 2023 г.  
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В случай че решение относно въвеждането на 15-минутни продукти не бъде взето от 

КЕВР или е налице такова, което отхвърля възможността за дерогация, от страна на 

БНЕБ ЕАД ще са необходими около шест месеца, за да бъдат направени необходимите 

промени на техническо (електронна система за търговия, номинации към ЕСО и т.н.) 

и организационно (промяна на конфигурации в XBID, тестване и т.н.) ниво. 

 

От страна на ЕСО беше потвърдена готовността за 15-минутен сетълмент период на 

балансиращия пазар в съответствие с Регламент 943/2019. Беше добавено, че 

операторът има задължение да участва съгласно Регламент 2195/2017 в общите 

европейски платформи за вторично регулиране (автоматично и ръчно), които ще 

бъдат с 15 минутен сетълмент период и се очаква да стартират, до 2022 г.  Според 

ЕСО отлагане до 2023 г. е прекалено дълго.  

 

От страна на представителите на категория „търговци“ (г-н Атанас Димов), беше 

изразена позиция, застъпваща тезата, че е необходимо отлагане на старта  на 

въвеждането на 15 минутен сетълмент период (респ. 15-минутни продукти) до 

постигане на техническа готовност на БНЕБ ЕАД за едновременно имплементиране на 

всички сегменти. Мнението беше споделено и от представителя на категория 

„производители“ (г-н Мартин Бояджиев). Г-н Бояджиев призова, също така, промяната 

да се случи едновременно или времевият диапазон на въвеждане да е възможно най-

кратък. От страна на БНЕБ ЕАД (г-н Габровски) беше пояснено, че това е обсъдено 

между ЕСО и пазарния оператор и стартът ще бъде едновременен, без да има период, 

в който балансиращият пазар да е с 15-минутен сетълмент период, а пазарът „В 

рамките на деня“ да е с продукти с размерност 60 минути.  

 

От страна на ЕСО ЕАД беше подчертано, че Западна Европа и Унгария са въвели вече 

15 мин. ISP, а Гърция и Румъния предстои да стартират, т.е. в нашия регион не би 

трябвало да има затруднения с “cross-border” период от 15 мин. на ISP. 

 

От друга страна БНЕБ ЕАД подкрепя идеята за създаване на ликвиден подсегмент с 

15-минутни продукти, но за да бъде ефективна търговията с по-къси продукти, трябва 

да има скъсяване на “gate closure time”. Беше добавено, че при Германия, Белгия и 

Холандия по официални данни продуктът затваря 5 минути преди стартиране на 

доставка и тогава късият продукт придобива смисъл от търговска гледна точка.  

 

В заключение, мнението на членовете на БНЕБ относно въвеждането на 15-минутен 

сетълмент период на балансиращия пазар и 15-минутни продукти е изключително 

важно и след като БНЕБ към момента няма възможността да премине към тези 

продукти, КЕВР би следвало да се съобрази с това при вземането на решението 

относно дерогацията. 

 

 

2. Стартиране на услуга, свързана с достъп чрез приложно-програмни 

интерфейси (API) до пазарен сегмент „В рамките на деня“ 

По тази точка от дневния ред беше обявено, че предлагането на услугата API стартира  

на интернет страницата на БНЕБ ЕАД в секция „Търговия“, където има ново подменю 

„API“. В менюто е описана в детайли процедурата за стартирането (от заявление до 

договор, който трябва да бъде подписан).  
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Беше отбелязано, че процесът по въвеждане на услугата от страна на ТУ завършва с 

процес по сертифициране и след като участникът е направил връзката на своите ERP 

системи или системи за оптимизация, с които разполага, с API на търговската система, 

трябва да мине през  сертификационен курс, който се организира и води от БНЕБ. На 

интернет страницата на Борсовия оператор има описание на стъпките, през които 

трябва да премине всеки търговски участник, за да се декларира готовност за 

използване на API свързаността в продукционна среда. Стартът е с API свързаност до 

системата на пазарен сегмент „В рамките на деня“, но амбицията на БНЕБ е до края 

на годината да има такава възможност и за пазарен сегмент „Ден напред“, както и за 

платформата за докладване на краткосрочните сегменти по REMIT. 

3. Въвеждане на нова платформа на пазарен сегмент „Ден напред“. 

По тази точка от дневния ред беше пояснено, че не става въпрос за изцяло нова 

платформа на пазарен сегмент „Ден напред“, а за нова версия, която има една основна 

допълнителна функционалност, която не е част от GUI, а именно - наличие на отделен 

„virtual broker” (VB). Този VB представлява отделна връзка на търговската система, 

която използваме (на Nord Pool), с алгоритъма EUPHEMIA. До момента файлът с 

анонимизираните оферти на търговските участници се обработваше като част от този 

на Nord Pool. Тази промяна е необходима с оглед реализацията на проектите за 

пазарна интеграция на пазари „Ден напред“, където едно от техническите изисквания 

е офертите на БНЕБ, генерирани от пазарната зона на България, да бъдат обособени 

с отделен VB в EUPHEMIA, т.е. да бъде възможно следване на отделни локални 

процедури (за границата между България и Румъния). Друго нововъведение е 

възможността за подаване на оферта с точност до два знака след десетичната запетая, 

т.е. със същата размерност, с която се изчисляват и публикуват клиринговите цени за 

всеки интервал на доставка. 

Предстои тестова работа с ТУ от 16.11.2020 г., като молбата от страна на БНЕБ ЕАД е 

всеки един ТУ да бъде сигурен, че акаунтът му за тестовата среда е активен. 

Миграцията към новата платформа ще бъде осъществена на 01.12.2020 г. (ден на 

търговия), т.е. 02.12.2020 г. (ден на доставка), а детайлна информация търговските 

участници ще получат първата седмица на м. ноември 2020 г. 

 

4. План за въвеждане на самофактуриране.  

 

По тази точка от дневния ред, ръководителят отдел „Финанси и счетоводство“ на БНЕБ 

ЕАД (г-жа Кокова), информира участниците в Съвета относно плановете на 

дружеството в посока на намаляване на административната тежест за всички 

участници, вкл. и за БНЕБ, за да бъде улеснен документооборотът и минимизиран 

рискът от грешки. 

Беше отбелязано, че някои ТУ имат опит със самофактурирането, тъй като това е 

начинът на работа на голяма част от европейски борси. Основната идеята е, както ТУ 

получават фактури от БНЕБ за покупките си на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“, така от тяхно име да се издават и фактури, по които те са доставчик. 

Процедурата по въвеждането на самофактурирането е свързана както с промяна на 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за Работа на 

Организиран Борсов Пазар (ПРОБП), така и уведомяване на данъчните администрации 
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на страните (в случай че една от тях не е регистрирана на територията на България) 

и споразумения, които трябва да се сключат. 

5. Статус на процеса по въвеждане на клирингова къща и съответствие 

със стандартите на EMIR.  

Тази точка беше поместена в дневния ред по предложение на г-н Дреников, 

представител на GEN-i, който изрази мнението, че клиринговата къща не е особено 

приложима за спот пазара, а по-скоро за дългосрочния пазар и трябва да покрива 

критериите, заложени в EMIR, относно изискванията за капитала, за допълнителните 

ресурси и за процедурите “default”. Необходимо е, също така, да се дискутира какви 

изисквания ще се определят за „clearing members“ към клиринговата къща. 

За да даде разяснения относно наличието на напредък в процеса по въвеждане на 

клирингова къща, г-н Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ ЕАД, 

информира, че по процеса няма развитие, което да бъде споделено, а и основната 

дейност по въвеждане на клирингова къща към момента е поета от едноличния 

собственик на БНЕБ ЕАД.  

От страна на пазарния оператор, г-н Константинов потвърди, че всяко нововъведение 

ще бъде обсъждано с ТУ, за да се избегне нежелан резултат или ефект.  

По тази точка допълнителни разяснения даде и г-н Искрен Николов, представител на 

БФБ АД, който допълни, че към настоящия момент вървят преговори с БНБ поради 

необходимостта от разрешение за дейността на новото дружество, за да се продължи 

с действията по въвеждането на клирингова къща. Г-н Николов не се ангажира със 

срок, в който може да се очаква получаване на разрешение. 

От страна на категория „търговци“ г-н Кършаков призова към своевременна 

информация и диалог, преди да се правят нововъведения и промени, защото на някои 

търговски участници (като например ВЕИ производителите) поради по-малко ресурси 

и капацитет от други ТУ им коства повече усилия да организират работата си. 

 

 

6. Статус на проекти за пазарно обединение на румънска, гръцка и 

македонска граници. 

По тази точка от дневния ред беше подчертано, че БНЕБ ЕАД работи активно към 

момента по четири проекта, като този с най-голяма стратегическа важност е проектът 

за обединение на пазарен сегмент „Ден напред“ на българо-румънска граница. На 

гръцка граница се работи по два проекта: проект за обединение на сегмент „Ден 

напред“ като част от регионалното обединение IBWT (Italian Borders Working Table), 

както и проект за обединение на пазарен сегмент „В рамките на деня“ с Гърция, който 

представлява част от т.нар. LIP 14 (Local implementation project)1. В допълнение 

участниците в Съвета бяха информирани, че през месец септември беше рестартиран 

и проектът със Северна Македония след двугодишна пауза, причинена от забавяне на 

процедурата по номиниране на пазарния оператор на Северна Македония за NEMO 

(Nominated Electricity Market Operator, съгласно Регламент 1222/2015). 

 
1 т.нар. „трета вълна“ на присъединяване към XBID, като проектът обхваща всички енергийни италиански 

граници, включително гръцко-италианска и българо-гръцката енергийни граници 
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За съжаление, планираният Go-live се отлага за втори път – очаква се да се случи до 

май 2022 г. БНЕБ участва в LIP 14 и това би било завършване на интеграционните 

проекти на пазарния сегмент „В рамките на деня“. Г-н Габровски добави, че с голямо 

внимание се следи стартът на локалния пазар в Гърция, който е насрочен за 1.11.2020 

г., когато ще стартира балансиращ пазар и пазар „Ден напред”. 

Стартът на т.нар. „Временен проект за пазарно обединение“ (Interim coupling project - 

ICP), който обединява регионалното обединение 4MMC и обединението на останалата 

част на Европа, а именно т.нар. MRC, беше планиран за м. септември 2020 г. и въпреки 

забавянето, благодарение на усилия и активна комуникация с Европейската комисия, 

проектът беше препотвърден като приоритет и беше решено да се осъществи до м. 

април 2021 г.  

В допълнение от страна на БНЕБ ЕАД беше отбелязано, че съгласно меморандума с 

Румъния до 3 месеца след стартирането на ICP, трябва да стартира проектът на  

българо-румънската граница. Завършването му се очаква да се осъществи до месец 

юни 2021 година. 

Относно проекта за интеграция на сегменти “Ден напред” на гръцка граница, който е 

част от IBWT, беше подчертано, че от първостепенно значение е стартирането на 

локалния  пазар в Гърция и след това обединението на гръцко-италианска граница 

през м. декември 2020 г. Проектът на българо-гръцка граница се очаква да стартира 

през месец март 2021 г. 

Относно проекта със Северна Македония, членовете на Съвета бяха информирани, че 

вече е избран от местния регулаторен орган номиниран оператор на пазара на 

електрическа енергия в Северна Македония, където има частично имплементиране на 

Регламент 1222/2015 (CACM). Предстои през м. ноември да се публикува процедура 

за избор на доставчик на платформа за търговия. Планираното приключване на 

проекта е първото тримесечие на 2022 г., като забавянето се дължи основно на 

нормативни проблеми, тъй като държавата не е член на Европейския съюз, което е 

пречка за сключване на редица договори.  

 

7. Рискове и очаквания за периода след приключване на ангажиментите 

на БЕХ ЕАД по дело АТ (39767). 

По тази точка от дневния ред  беше напомнено от страна на БНЕБ ЕАД, че предстои 

приключване на ангажиментите на БЕХ ЕАД по дело АТ.39767 (BEH Electricity) на 

19.01.2021 г. В тази връзка беше пояснено, че се очаква период от около шест месеца, 

по време на който подкрепата на ликвидността от страна на дружествата от състава 

на БЕХ ЕАД няма да е нормативно определена, а пазарното обединение „Ден напред“ 

на границата с Румъния няма да е стартирало. Това, беше изразено опасение, може 

да доведе до риск ценова волатилност на пазарния сегмент.  

 

8. Позиция относно предложение на КРИБ за спиране на екран 

„Непрекъсната търговия“, съдържащо се в писмо от 27/07/2020. 

По тази точка беше напомнено, че с поканата за заседанието на Борсовия съвет бяха 

изпратени и две писма: едно от КРИБ до Борсовия оператор за спиране на екран 

„Непрекъсната търговия“ и отговорът на БНЕБ ЕАД.  



6 
 

Повод за искането е сделка, сключена на екрана през месец август, но позицията на 

БНЕБ, изразена и в отговора на писмото, беше, че спирането на сегмент за търговия 

подлежи най-малкото на обсъждане с регистрираните на пазара търговски участници, 

освен че е от компетенциите на КЕВР. Също така трябва да се вземе предвид, че в 

случай че екранът не се ползва от ТУ, трябва да се мине през процедурата за промяна 

на ПРОБПЕЕ. 

Г-жа Соня Кадиева, представител на категория „търговци“, информира, че сделката, 

повод за писмото, не е единственият подобен случай. Според нея екранът се използва 

основно за съгласувани сделки и недобросъвестна търговска дейност, като тя не 

вижда пречка екранът да бъде замразен. 

Г-н Константинов се присъедини към мнението на г-жа Кадиева, но подчерта, че по 

този начин се организира търговията в повечето европейски държави, от което 

следва, че би било необичайно Борсовият оператор да вземе еднолично решение за 

спирането му. Той отбеляза, че идеята на г-жа Кадиева да се замрази екранът е 

уместна, а след като изтече периодът на спиране, да се обсъди отново тази тема.  

Г-н Габровски се включи в дискусията, като посочи, че спирането на екрана би било 

свързано и с промяна на ПРОБПЕЕ, която трябва да бъде инициирана и предложена 

на КЕВР, т.е. това решение зависи от КЕВР. 

В заключение беше посочено, че следва да бъде направено предложение до КЕВР, 

включващо замразяване за определен срок или окончателно преустановяване 

действието на екран „Непрекъсната търговия“. Г-н Бояджиев предложи замразяване 

за предварително известен период поради факта, че този екран е единствен на 

другите дългосрочни пазари и премахването му би било ограничаване на търговията, 

а не решаване на проблема. При съмнителни и непазарни сделки има предвидени 

механизми и регулации, които са извън борсата.  

Г-н Константинов зададе и още един въпрос към членовете на Борсовия съвет, който 

беше във връзка с мнението им за премахване на екран „Търгове“, за да се насърчи 

търговията и да се увеличи ликвидността на другия екран на Двустранни договори. 

Според г-н Бояджиев на екран „Търгове“ страната, която инициира търга може да 

управлява кредитния риск, а на екран „Непрекъсната търговия“ същият няма как да 

бъде управляван, вследствие на което премахването на екран „Търгове“ не би довело 

до голямо разместване. Г-н Кършаков изрази позицията на ВЕИ производителите 

относно отрицателните страни на екран „Непрекъсната търговия“, а именно 

невъзможността да се управлява кредитният риск. По отношение на екран „Търгове“ 

г-н Кършаков посочи, че се надява продуктите с девиации да се върнат в някаква 

разумна форма, като в този смисъл не би подкрепил премахване на екран „Търгове“. 

В отговор на това г-н Константинов отправи покана за обсъждане на въпроса относно 

въвеждане на продукти с подходящи профили за ВЕИ производителите. Г-жа Стоилова 

приветства идеята за дискусия в тази насока. 

  

9. Предложения за промени в Правилата за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия за отстраняване на съществуващи 

(фундаментални) пропуски. 

Тази точка от дневния ред беше включена по предложение на г-н Валери Дреников. 

Г-н Дреников обясни, че това предложение е продиктувано от приемането на нови 
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ПРОБПЕЕ, като от името на GEN-I той посочи, че подкрепят обединяването на всички 

правила за отделните пазарни сегменти в един документ. Вследствие на направен 

анализ г-н Дреников сподели, че са идентифицирани от тяхна страна някои пропуски, 

които считат за фундаментални и би следвало да бъдат коригирани, с цел по-голяма 

сигурност и уеднаквяване с европейските стандарти. 

Г-н Дреников посочи основните пропуски (5 на брой), посочени като предложения в 

писмо до КЕВР по време на общественото обсъждане. На първо място той започна с 

предложението за въвеждане на модела Single Agreement Concept, залегнал в EFET 

споразуменията. Съгласно модела всяка една отделна сделка се разглежда като част 

от съвкупност от взаимоотношения между два контрагента, което до определена 

степен, както господин Дреников посочи, е застъпено в СДППЕЕ и допълнителните 

споразумения (ДС), част от СДППЕЕ. Но проблемът е по отношение на риска за 

контрагентите и възможността изправната страна да си търси правата, когато насреща 

има неизправна страна, в частност правото на изправната страна да прекрати всички 

сделки с насрещната страна. Като пример той посочи, че при нарушение на една от 

няколко сделки с един и същ период на доставка е трудно да се докаже по коя сделка 

е неизпълнението и коя да бъде прекратена. 

Г-жа Ана Николова се включи с позицията, че към момента няма пречка да бъдат 

прекратени всички сделки, като в допълнение посочи, че от страна на БНЕБ би имало 

подкрепа при иницииране на промяна в ПРОБПЕЕ, която да внесе яснота и да уточни 

подобни хипотези. 

Г-н Дреников продължи с втория пропуск в ПРОБПЕЕ, а именно липса на изрична 

уредба на неустойките при прекратяване на ДС, тъй като в ПРОБПЕЕ е уредено какво 

се дължи към Борсовия оператор при прекратяване на ДС, но не и между страните, 

както и въвеждане на M2M компенсация, т.е. възможността при неизпълнение на 

сделка изправната страна да има право да иска обезщетение в размер на 

разходите/разликата при заместваща сделка за купуване или продажба на 

електрическата енергия. 

Г-жа Николова отбеляза за M2M, че трябва да бъде дадено мнение на повече ТУ, тъй 

като се изисква много по-голяма ликвидност, а и няма ясно разписана методология за 

изчисление на справедлив и действителен размер, от която да се заимства. 

По тази точка г-н Дреников добави, че биха искали да има стандартизация на 

неустойките и обезпеченията на екран „Търгове“, за да не се изисква инициаторът на 

търг да посочва всеки път неустойката, а да има предварително заложени параметри 

на неустойка и обезпечение и по избор на ТУ да бъдат променяни, т.е. по подобен 

начин на регламентацията, която е приложима на екран „Continuous trading“. 

Г-жа Николова посочи, че ще бъде проучен този въпрос и какви са възможностите да 

се направят технически корекции, без да бъдат променени ПРОБПЕЕ. 

Г-н Дреников продължи с друг пропуск на ПРОБПЕЕ, а именно липсата на възможност 

в новите ПРОБПЕЕ да бъдат избирани определени продукти, които да бъдат търгувани 

с определен контрагент на екран „Continuous trading“, каквато е съществувала при 

действието на предходните правила. Той подчерта, че това значително затруднява 

управлението на риска. 

След това г-н Дреников продължи със съществуващия времеви диапазон между 

сключване на сделката и предоставянето на обезпечение към нея, т.е. при сделки с 
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начало на доставка 31 дни от сключването на самата сделка има изискване за 

предоставяне на обезпечение 10 дни преди старта на доставката, като в тези случаи 

е налице т.нар. Performance risk. Г-жа Николова обясни, че този интервал се дължи на 

блокирането на финансовия ресурс на ТУ, който не биха могли да използват дълго 

време. Г-н Дреников поясни, че това е разход за обезпечаване на риска за двете 

страни, а рискът от неизпълнение би бил много по-голям от разхода, който възниква 

за предоставяне на обезпечение. 

От страна на БНЕБ беше пояснено, че подкрепа за иницииране на част от промените 

на ПРОБПЕЕ би могла да се получи, но в крайна сметка тези решения зависят от 

Регулатора.  

Г-жа Кадиева се включи с друго предложение на промяна на ПРОБПЕЕ в главата 

относно сетълмент. Тя посочи, че според нея обезпеченията на двата пазарни сегмента 

„Ден напред“ и „В рамките на деня“ трябва да бъдат отделни. Г-жа Николова отговори 

на това предложение, че подобна промяна би увеличила финансовата тежест върху 

ТУ, а и насоката на пазарите в Европа е обезпеченията на тези пазарни сегменти да 

бъдат обединявани, а не разделни. Г-жа Кадиева даде пример с Унгария и Румъния, 

където обезпеченията са разделени и неизпълнението на един пазарен сегмент не 

касае другия, както е при общо обезпечение. 

 

10. Методология за изчисляване на гаранционни обезпечения за 

плащане/добро изпълнение на Екран „Търгове“. 

По тази точка от дневния ред г-н Дреников отбеляза, че обезпечението се изчислява 

в лева за MWh, а би било редно да бъде като покритие на дни доставка (21 дни, 31 

дни и т.н.), както е заложено като стандарт и в двустранната търговия, защото при 

предварително заложени параметри рискът не е напълно покрит. 

Г-жа Николова сподели, че се обмислят промени с цел даване повече свобода и 

промяна на начин на определяне на това обезпечение при иницииране на търгове, но 

ТУ ще бъдат официално уведомени своевременно.  

 

11. Методология за изчисляване на изискуемо обезпечение на Пазарен 

сегмент „Двустранни договори“. 

Г-н Дреников посочи, че тази точка не представлява голям проблем, но преди 

методологията за изчисляване на изискуемо обезпечение на Пазарен сегмент 

„Двустранни договори“ се е базирала на реална оферта, а сега в единия случай е в 

зависимост от цената, която инициаторът е заложил (минимална или максимална), а 

в другия случай на цената, която КЕВР е изчислил, затова и 4% от стойността на 

сделката не са точни, а винаги биха били повече или по-малко. 

Г-жа Николова отговори, че тази промяна при блокиране на финансов лимит (ФЛ) 

според цената на инициатора на търга е предложение на БНЕБ, за да се обезпечи 

потенциален риск, който се създава за пазарния оператор. Този риск е налице при 

търгове за продажба, когато сделките се сключват на по-висока от първоначално 

обявената цена. Тогава е възможно да се получат т.нар. „минуси“, т.е. инициаторът 

на търга да сключи сделки, при които на насрещната страна да се блокира по-висока 

стойност на ФЛ и в случай на несключване на ДС, когато този ФЛ трябва да се преведе 

на насрещната страна, е възможно тази сума да не е налична при БНЕБ ЕАД. 


