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 ПРОТОКОЛ    

София, 23.10.2017 г  

от заседание на Борсов съвет  

към Българска независима енергийна борса ЕАД 

Днес, 23 октомври 2017 г. от 15 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, Мартин Тафров; от квотата на 

търговците - Мартин Георгиев, Мартин Славов, Георги Самандов; от квотата на 

потребителите - Костадин Алексиев; от страна на БНЕБ ЕАД -  Никола Габровски, 

Здравко Попов и Милена Божинова – секретар на Борсовия съвет (без право на глас). 

На заседанието присъства още Соня Николова-Кадиева, Владимир Дичев, Ана 

Николова, Екатерина Поповска  и 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. Запознаване с новата система за сетълмент и новата методика за 

изчисляване на изискуемите обезпечения за търговия. 

Участниците на Съвета бяха запознати с процеса по въвеждане на новата система за 

сетълмент: 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 

базирана и осигурява индивидуален достъп на всеки търговски участник до 

резултатите от реализираната търговия за период от един месец, както и до 

стойностите на наличните и изискуемите обезпечения. Системата ще позволи 

обединяване на обезпеченията от пазар „Ден напред“ и пазар „В рамките на деня“, 

след неговото стартиране.   

Търговските участници вече са получили линк за достъп до тестовата системата на 

CASS, като БНЕБ ЕАД очаква потвърждение относно активиран достъп и коректност на 

наличните данни с цел отстраняване на евентуални неточности. 

Раздел „Фактури“ в CASS няма да бъде активен при стартиране на реална работа на 

системата, тъй като разработването и имплементирането на пълната функционалност 

предстои.  
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Внедряването на CASS e планирано за ноември 2017 г.  и не предвижда промени по 

отношение на срока за плащане, срока за предоставяне на обезпечение и стойността 

на минимално изискуемото обезпечение. 

2. Пазар в рамките на деня. 

Обявената от БНЕБ ЕАД дата за старт на пазар „В рамките на деня“ е 16 януари 2018г. 

Вече има проведени срещи между служители на БНЕБ ЕАД и Nord Pool с цел 

запознаване с най-новата версия на платформата за търговия в рамките на деня, 

съобразена с бъдещото обединение на тези пазари – XBID. 

В момента се  работи по правилата за работа на пазар „В рамките на деня“, като през 

ноември 2017 г. се очаква Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме 

промени в Правилата за търговия с електрическа енергия. След приемането на новите 

правила за търговия БНЕБ ЕАД ще може да обяви начало на процеса по регистрация 

и тестова работа на системата.  

Пазар „В рамките на деня“ представлява пазар тип непрекъсната търговия (Continuous 

Trading), на който ще се търгуват часови и блокови продукти със срок на доставка 

през следващите 24 часа. Крайният срок за търговия е един час преди началото на 

доставката. Минималното търгуваното количество е 100кВ с ценова стъпка 0,10 

ЕUR/MWh. 

Беше обявено, че веднага след основната подготовка за стартирането на пазара „В 

рамките на деня“ ще започне и подготовка за създаване на решение, позволяващо 

свързване на ERP системите на търговските участници с търговската платформа, 

администрираща търговията в рамките на деня чрез API, с цел оптимизиране на 

търговията и допускане на автоматично офериране.  

На заседанието беше засегнат и въпросът с осигуряването на ликвидност на пазара 

„В рамките на деня“ и по-специално сключването на договори с т.нар. „Market makers“. 

Съществуването на “Market makers” на този пазарен сегмент е типично и е основано 

на споразумение, с което се фиксира определено минимално количество електрическа 

енергия за покупка и продажба във всеки часови интервал, заедно с т.нар. “spread” 

между максималната цена за покупка и минималната цена за продажба.  

На борсовия съвет беше засегнат и въпроса с техническата готовност от страна на ЕСО 

ЕАД за  известяването на графици с резултатите от сключените сделки на сегмент „В 

рамките на деня“.   

Според информация на борсовия оператор се предвижда междинен етап, в който 

преносният оператор ще  използва съществуващата система за администриране на 

пазара. За целта се предвиждат някои доработки, които ще позволят регистрация на 

графици в рамките на деня преди новата система за администриране на пазара да е 

въведена в реална работа. Във всички случаи решението ще осигури работата на 

пазара и няма да е препятствие за неговото стартиране в началото на 2018 г. 

3. Разглеждане на правилата за поведение на борсов пазар и в частност 

пазарния надзор. 

Предвид разпоредбите на чл. 15 от Регламента беше уточнено, че БНЕБ ЕАД, в 

качество си на лице, което извършва сделки с енергийни продукти на едро, по занятие 

следи, спазва и прилага установените задължения за установяване на нарушения на 

член 3 или 5 от Регламент, както и препоръките на Агенцията за сътрудничество между 

енергийните регулатори.  

Към момента функцията по наблюдение на пазара (НП) се изпълнява от Комитет за 

наблюдение, който се председателства от Ръководител. Комитетът за наблюдение и 

съставът му се определят със заповед на Изпълнителния директор, в която се посочват 

членовете, както и наблюдателите. Съществуват процедури за ежедневно, седмично 
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и месечно наблюдение на пазара. Разработен е проект на нов Устройствен правилник, 

в който е предвиден отдел за наблюдение на пазара, определени са мястото му в 

организационната структура на дружеството и броят на експертите, които ще бъдат 

ангажирани с тази дейност.  Начинът за разпределение на ежедневните задачи за 

мониторинг в рамките на екипа все още не е конкретно утвърден.  

От страна на БНЕБ ЕАД беше подчертано, че необходимата техническа 

инфраструктура за извършване на дейностите по НП ще бъде осигурена. Бяха 

обсъдени също така и начините за налагане на дисциплиниращи действия при 

установяване на нарушение на Правила за поведение на борсовия пазар. Участниците 

на Съвета поискаха да бъдат направени изменения в тях, както и да се разкрие 

информация относно вече установените пазарни нарушения. В тази връзка  от страна 

на БНЕБ ЕАД беше подчертано, че за сделките, за които съществуват обосновани 

съмнения, че нарушават член 3 или 5, операторът вече е информирал националния 

регулаторен орган, който единствено разполага с правомощия за разследване и за 

прилагане на мерки, необходими за изпълнението на тази функция.  

4. Сезиране на КЕВР за потвърждение при промяна на борсовите правила 

от борсовия оператор.  Сезиране на КЕВР с искане за потвърждаване на 

измененията в борсовите правила преди влизането им в сила. 

По тази точка от програмата от страна на Съвета и по-специално от страна на 

представителите на търговците на електрическа енергия беше изтъкнато желанието 

всички промени в правилата за работа на отделните пазарни сегменти да бъдат 

одобрявани (чрез съответната процедура, включваща обществено обсъждане, 

заседания на комисията и т.н.) от КЕВР. Аргументите в полза на подобно предложение 

включваха: 

4.1. Осигуряване на подкрепа и „арбитраж“ от страна на регулатора; 

4.2. Лимитиране на възможността БНЕБ ЕАД да извършва „едностранни“ 

промени в правилата, които да са във вреда на регистрираните търговски 

участници;  

4.3. Подлагане на промените на обществено обсъждане. 

В отговор БНЕБ ЕАД  подкрепи съществуващата уредба за приемане на промени във 

вътрешните правила със  следните аргументи: 

4.1. Съгласно ПТЕЕ, КЕВР и към настоящия момент има право на „задължителни 

указания“, което в пълна степен осигурява контролната функция над 

борсовия оператор; 

4.2. Всички съществени промени във вътрешните правила на БНЕБ ЕАД винаги 

са приемани след широко обсъждане и подробно информиране на 

регистрираните търговски участници; 

4.3. Потвърждаването на промени във вътрешните правила на БНЕБ ЕАД от КЕВР 

от една страна ще забави значително приемането на същите, особено като 

се имат предвид установените процедури и опитът, който е натрупан с 

приемането на промени в ПТЕЕ. В допълнение подобно изискване към КЕВР 

трябва да залегне в ПТЕЕ или ЗЕ, т.е. не е въпрос на решение на БНЕБ ЕАД, 

Борсов Съвет или дори на самата КЕВР. 

5. Вземане на решение относно датите на редовните заседания на 

Борсовия съвет през 2018 г. 

Редовни заседания на Борсовия съвет през 2018 година се предвиждат в периодите: 

19-23 / февруари / 2018 г. 
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18-22 /юни / 2018 г. 

15-19 / октомври / 2018 г. 

Точната дата на всяко заседание ще бъде определена след предварително допитване 

до членовете на Съвета за удобни за тях дата и час.  

6. Разни. 

Във връзка с поставен въпрос, касаещ информация относно приключването на 

процеса по продажба на БНЕБ ЕАД на БФБ ЕАД, от страна на борсовия оператор беше 

поет ангажимент, който включва: 

6.1. Незабавно информиране на регистрираните търговски участници в случай 

на приключване на сделката. 

6.2. Осигуряването на представител на новия собственик на БНЕБ ЕАД (или 

кандидат за такъв в случай че процесът още не е приключил) на 

заседанието на следващия борсов съвет. 

 

 

 


