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 ПРОТОКОЛ   

София, 22.06.2017 г 

от заседание на Борсов съвет  
към Българската независима енергийна борса ЕАД 

Днес, 22 юни 2017 г. от 10 часа в гр. София в офиса на Българска независима 
енергийна борса /БНЕБ/ ЕАД на адрес: бул. Княз Александър Дондуков № 19, 
ет. 7, се проведе редовно заседание на Борсовия съвет към БНЕБ ЕАД. 

 

На заседанието присъстваха членовете на борсовия съвет: от квотата на 
производителите - Дияна Ненова, Надя Евтимова; от квотата на търговците - 
Владимир Дичев, Мартин Георгиев, Георги Самандов; от квотата на 
потребителите - Костадин Алексиев; от БНЕБ ЕАД -  Никола Габровски, 
Здравко Попов и Милена Божинова – секретар на Борсовия съвет (без право 
на глас). 

На заседанието присъства още Г-н 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. 

 

Проектът на дневен ред на заседанието е изпратен на всички членове в 
съответствие с предвидения срок по т. 63 от Правилата за работа на борсов 
съвет (ПРБС). В срока по т. 64 не са постъпили допълнителни въпроси за 
разглеждане.  

Дневен ред, Дискусии и Решения 

Заседанието протече с обсъждане на следните точки, както следва: 

1. Първоначална информация за планирано въвеждане на нова система 
за сетълмент и свързаната с това промяна на методиката за изчисляване 
на изискуемите обезпечения за търговия. 

Планирано е въвеждането на нова система за управление на риска - Clearing 
And Settlement System (CASS). CASS представя нов модел на изчисление на 
изискуемото обезпечение, чрез който се постига по-постоянна и по-ниска 
стойност, както и устойчивост към краткосрочни промени. Системата е онлайн 
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базирана и осигурява индивидуален достъп на всеки от търговските участници 
до резултатите от реализираната търговия и стойностите на налични и 
изискуеми обезпечения за период от един месец. Преди реален старт на 
системата всеки от търговските участници ще получи линк за достъп до тестова 
среда, реална среда и ръководство на потребителя. Внедряването на CASS e 
планирано за периода септември/октомври и не предвижда промени по 
отношение на срока за плащане, срока за предоставяне на обезпечение и 
стойността на минимално изискуемото обезпечение.  

2. Предоставяне на файл с координатите на точките от кривите за търсене 
и предлагане и неговото правилно разчитане. 

БНЕБ ЕАД представи предлаганата от нея нова услуга, даваща достъп до 
данни за построяване на криви на търсене и предлагане. Услугата 
представлява достъп до файл във формат .xls, който съдържа координатите на 
точките (агрегирано количество и ценови стъпки), които се използват за 
построяване на агрегираните криви на търсене и предлагане и респективно за 
определяне на клиринговата цена и търгувания обем във всеки отделен 
интервал (час) на доставка. 

Показан бе файлът за ден на търговия 22 юни 2017г. и бе направена 
демонстрация как с помощта на MS Excel може да бъдат построени кривите на 
търсене и предлагане в първи час на доставка ( 00:00 – 01:00ч. ).  

Файлът не предоставя на потребителите повече информация от вече 
публикуваната такава на уеб сайта на БНЕБ ЕАД, но дава възможност за 
нейната по-лесна обработка и анализиране с помощта на подходящ програмен 
продукт.  

 

3. Други 

 Статус на проекта пазар „В рамките на деня“. 
Към момента на провеждане на заседанието техническата подготовка за 
въвеждане на този пазарен сегмент от страна на борсовия оператор се 
извършва според предвидените срокове и в рамките на поставения краен 
срок за въвеждане в реална работа – краят на 2017 г. Като основни рискове, 
съпътстващи подготовката и реализацията на проекта и които са извън 
контрола на БНЕБ ЕАД, бяха посочени: 

- Приемане на промени в ПТЕЕ (Правила за търговия с електрическа 
енергия) от КЕВР, регламентиращи възможността за известяване на 
сделки, сключени в рамките на деня в системата на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД); 

- Техническа възможност от страна на ЕСО ЕАД да регистрира 
графици за обмен на електрическа енергия (вътрешни и външни) в 
рамките на деня, съобразно изискванията на установените практики 
на всички останали пазари в рамките на ЕС, както и съгласно 
Регламентите, касаещи интеграцията на пазарите ден напред и в 
рамките на деня. 
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 Отправено бе предложение за добавяне на общата позиция на участник и 
среднопретеглените цени, на които той купува/продава, към файла с 
дневните резултати, който се получава по имейл.  
БНЕБ ЕАД пое ангажимент да проучи дали е възможно добавянето на 
желаната информация към търговските резултати.  
 
 

 Запитване дали БНЕБ ЕАД прави анализ и сравнение на цените на пазар 
„Ден напред“ с тези на околните борсови пазари? 
БНЕБ ЕАД прави ежедневен преглед на постигнатите цени на съседните 
пазари и ги обобщава в своите месечни доклади. Почти равната цена за 
върхова енергия, която се наблюдаваше в много дни на месец юни 2017 г., 
се дължи на големите обеми за продажба при една и съща цена, които 
някои търговски участници оферират на пазар Ден напред. Както е видимо 
от кривите на търсене и предлагане, предлагането в тези дни е 
надвишавало търсенето и затова са се получили равни цени. 
Това не е пазарна манипулация, а стратегия на пазарните участници. 
Подобни явления ще бъдат почти невъзможни, след като българската 
пазарна зона влезе в обединение със съседен пазар.  

 

 


