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Обща информация 
 
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА 
ЕАД (БНЕБ) представя на всичките си членове 
достъп до новата уеб-базирана система CASS 
(Clearing and Settlement System), която беше 
успешно имплементирана както на пазарите на 
прибалтийските и скандинавските страни, така и 
на пазарите във Великобритания и Германия.  
 
CASS представя ефективен и прозрачен онлайн 
базиран интерфейс за клиринг и сетълмент, 
заедно с нов модел за изчисление на 
обезпечението, чрез който се представя 
реалистично отразяване на риска в поведението 
на търговските участници по отношение на 
стойностите на изискуемото обезпечение. 
Моделът ще внесе стабилност при резултата от 
изчисляването на изискуемото обезпечение, 
като същевременно ще сведе до минимум 
административната работа при ежедневното му 
проследяване.  
 

General Information  
 
INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE (IBEX) is 
pleased to offer all its members access to our new and 
efficient web-based Clearing and Settlement System 
(CASS), which has been already successfully implemented 
in Nordics, Baltics, UK, and German markets.  
  
 
 
 
The CASS system will provide effective and transparent  
web-based clearing and settlement interface and new 
collateral model calculation. The aim of the new collateral 
model calculation is to produce a collateral requirement 
that easily and realistically reflects risk in the member's 
trading behavior. The model will be stable in reference to 
the daily collateral calls and will keep administration and 
following up on daily collaterals to a minimum. 
 
 

Първоначално обезпечение  
 
Задължително условие за стартиране търговия 
на пазарен сегмент „Ден напред“ е наличието на 
първоначалното обезпечение за всеки един от 
членовете. То се изчислява на база на 
максималната очаквана нетна позиция в MWh за 
един ден на доставка. Очакваното количество се 
използва в модела за изчисление на рисковата 
експозиция за съответния ден и по този начин се 
определя първоначалното обезпечение, което 
всеки участник трябва да внесе преди да 
започне да търгува. Размерът на минималното 
изисквано обезпечение е определен в „Тарифа 
за таксите на БНЕБ“.   
 

Initial Collateral 
 
Initial Collateral is the requirement that needs to be met 
before any trading activity starts. IBEX estimates the Initial 
Collateral for all Clearing Members based on the maximum 
expected net MWh position for a delivery day. This 
estimate is inserted into the Daily Margin Calculation - 
giving the Clearing Member an Initial Collateral Call they 
have to meet before they start to trade. All members need 
to post collateral as a guarantee that they can pay for the 
contracts they have entered into. The amount of the 
Minimum Collateral for all IBEX members is settled in the 
“Fees Tariff of IBEX”. 
 

Дневна рискова експозиция 
 
Дневната рискова експозиция се изчислява 
ежедневно и представлява произведението от 
следните рисковите показатели: нетната 
позиция в MWh за съответния ден на конкретния 
търговски участник (Daily Net MWh position), 
риск параметър (Risk Parameter) и дневен фактор 
(Day Factor), определени от БНЕБ. 
 

Daily Margin  
 
The Daily Margin is calculated on a daily basis, as the sum 
of a Clearing Member’s net MWh position, multiplied by 
the risk parameter, times the day factor set by IBEX.  
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Дневна рискова експозиция = 
Дневна нетна позиция x Риск параметър x Дневен фактор 

 
където: 
Дневна нетна позиция се определя в MWh и 
представлява разликата между закупеното и 
продаденото количество електрическа енергия 
за конкретния ден от съответния търговски 
участник. Когато участникът е нетен купувач за 
деня, то неговата позиция е дълга (Long position), 
а ако е нетен продавач е къса (Short position). 
 
Риск параметър е цена, определена в EUR/MWh, 
определена съответно за дълга (позиция на 
нетна покупка) или къса позиция (позиция на 
нетна продажба), като  очакваната най-висока 
средно дневна цена, изчислена на база на 
исторически данни за тригодишен период и 
определен доверителен интервал. Когато 
исторически данни за тригодишен период не са 
налични, то се използват такива от възможно 
най-дългия исторически период, за който 
данните са налични.  
Стойността на риск параметър се изчислява 
ежедневно посредством специализиран 
софтуер EasyFit, който извежда информация за 
най-близкото статистическо разпределение на 
стойностите на въведените базови цени за 
определения исторически период, за който са 
налични. Информацията за стойността на 
дневния риск параметър се генерира след 
въвеждане на параметрите на функцията на 
полученото статистическо разпределение в 
Excel, като се задава стойност на доверителния 
интервал, определена на база оценка на риска.  
Стойността на обявения риск параметър за дълга 
позиция се променя при налични значителни 
разлики със стойността на изчисления дневен 
риск параметър. 
Определянето на риск параметър както за дълга, 
така и за къса позиция е необходимо при 
възможност за търгуване на търговски участник 
в различни пазарни зони, работещи в условията 
на пазарно обединение. Тъй като БНЕБ 
функционира като самостоятелна пазарна зона, 
единствено определянето на риск параметър за 
дълга позиция има отношение към изчисляване 
на дневната рискова експозиция. 

Daily margin = 
Daily Net MWh position x Risk Parameter x Day Factor 

 
where: 
 The Daily Net MWh position is the sum of the volume flow 
for a specific delivery day, between IBEX and the Clearing 
Member. If the Member is net buyer he is in a Long 
position and if the Member is a net seller he is in a Short 
position. 
 
 
  
The Risk Parameter (a price in EUR/MWh) is a parameter 
set on either a net long or a net short position per delivery 
country, estimated as a worst-case spot price, using three 
years’ lookback and a defined confidence interval. When 
the historical data is not available for three-year period, 
the Operator will use the longest historical data range 
available to it.  
 
 
 
The exact value of the Risk parameter is calculated on a 
daily basis through specialized software EasyFit, which 
calculates data for the closest statistical distribution of the 
values of the base prices entered for the defined historical 
period for which they are available.  
 
The information for the value of the Risk parameter for a 
given day is generated after the parameters of the function 
of the statistical distribution are put in Excel, after which 
the level of the confidence interval is being determined 
based on risk assessment. The value of the published Risk 
parameter for long position is changed when there is a 
substantial change in the value of the calculated daily Risk 
parameter compared to the already published value. 
 
The calculation of Risk parameter for both long and short 
position is necessary when there is a possibility for the 
market participants to trade in different market zones 
under the conditions of market coupling. As IBEX is 
functioning as a separate market zone only the calculation 
of Risk parameter for long position is relevant to the 
calculation of the Daily margin. 
 
 
 
 The Day Factor, measured in number of days, is a 
parameter set to account for the Clearing Member’s 
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Дневен фактор e параметър, който се определя 
в брой дни и е предназначен, за да бъде 
отразена рисковата експозиция на търговските 
участници през почивни дни или поредица 
неработни дни. 
 
Рисковите показатели се изчисляват и 
анализират ежедневно, като се променят когато 
са налични съществени разлики в стойностите, 
които могат да повлияят на рисковата 
експозиция на БНЕБ.   
 
Стойностите на рисковите показатели се 
обявяват на страницата на БНЕБ и се променят с 
предизвестие, определено в Правилата за 
сетълмент.  
 

exposure towards IBEX over weekends, which can be 
increased at the discretion of IBEX.  
 
 
The Daily Margin calculation will run daily, and the highest 
calculation from the last 30 days will be set as the Clearing 
Member’s Collateral Call. This is to ensure that IBEX is 
covering the risk for empirically observed peaks in trading 
volumes. 
 
The values of the risk parameters are published on the 
website of IBEX and are subject to change following a 
given notice determined it the Settlement Rules of IBEX. 

Изисквано обезпечение 
 
Изискваното обезпечение за деня представлява  
най-високата дневна рискова експозиция (ДРЕ) 
за последните 30 дни .  
 
Изисквано обезпечение =  Максимално  (ДРЕ 1, ДРЕ 2, … , ДРЕ 30) 

Където: 
 - ДРЕ 1, 2, …, 30 обозначава изчислената дневна 
рискова експозиция на съответния участник 30-
дневен период.  
Пример:  
Ако сте изтъргували 500 MWh от позицията на 
нетен купувач (т.е. сте в дълга позиция) и риск 
параметъра за дълга позиция е EUR 90, a 
дневния фактор е 3, то дневната ви рискова 
експозиция ще бъде изчислена по формулата: 
500 MWh x € 90 x 3 = € 135 000.  
В таблицата по-долу са дадени примерни данни 
за ДРЕ и Изисквано обезпечение: 

Ден ДРЕ (EUR) 
Изисквано 

обезпечение  EUR 

Ден 1 135 000 135 000 

Ден 2 180 000 180 000 

Ден Х 285 000 285 000 

….   

Ден 30 100 000 285 000 

Ден 31 150 000 285 000 

 Ден  Y 90 000 285 000 

Ден 60 150 000 150 000 
 

Collateral Call 
 
The daily collateral call is estimated as the highest of the 
Daily Margins looking back on the last 30 days. 
 
 MAX (DailyMargin1, DailyMargin2, … , DailyMargin30) 
 
Where: 
 - DailyMargin1, 2, …, 30 denotes the Daily Margin 
calculated for day 1 to day 30.  
 
Example: 
If you have traded 500 MWh net buy position (which 
means you are in a long position) and the risk parameter 
long is EUR 90 then your daily trading margin will be 
calculated as follows: 
500 MWh x € 90 x 3 = € 135 000.  
In the table below, you will find examples of Daily Margin 
and Collateral Call: 
 

Day Daily Margin in EUR Collateral call EUR 

Day 1 135 000 135 000 

Day 2 180 000 180 000 

Day Х 285 000 285 000 

…   

Day 30 100 000 285 000 

Day 31 150 000 285 000 

Day Y 90 000 285 000 

Day 60 150 000 150 000 
 

 


