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ПРОТОКОЛ  

София, 25.02.2019 г  

от заседание на Борсов съвет  
към Българска независима енергийна борса ЕАД 

Днес, 25 февруари 2019 г. от 14 часа в гр. София в сградата на Български Енергиен 

Холдинг ЕАД на адрес: гр. София, ул. "Веслец" № 16, 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 - Мартин 

Георгиев, Атанас Димов, Станислав Стоянов; от квотата на потребителите - Костадин 

Алексиев; 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. 69 от Правилата за 

работа на борсовия съвет, присъстваха: 

1. Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ ЕАД; 

2. Радул Илиев, ръководител отдел „Правно обслужване и администрация“ в БНЕБ 

ЕАД; 

3. Соня Николова-Кадиева, председател на АСЕП; 

4. Владимир Дичев, Изпълнителен директор на ЧЕЗ Трейд България 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. Български енергийни финансови фючърси на платформа на European 

Energy Exchange (EEX) 

Никола Габровски, ръководител отдел „Проекти“ в БНЕБ ЕАД, даде информация за 

подписаното между „Българска независима енергийна борса“ ЕАД и European Energy 

Exchange (EEX) споразумение за сътрудничество отнасящо се за Българския 

електроенергиен пазар. Сътрудничеството предвижда ЕEX да предлага български 

финансови фючърси за продукти със седмична, месечна, тримесечна и годишна база, 

чиито финансов сетълмент се основава на постигнатата референтната цена на пазар 

„Ден напред“ на БНЕБ ЕАД. 

Стартирането на търговията с финансови деривативи е предвидено за втората 

половина на 2019 г., като на 16 април 2019г. в София ще се проведе работна среща 

между представители на EEX и участници на българския електроенергиен пазар. 

Целта на събитието е да бъдат запознати местните участници с условията за участие 

на финансовия пазар и с особеностите на този вид търговия.  
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Допълнително БНЕБ ЕАД ще предостави информация за организацията на 

предстоящото събитие. 

 

 

2. XBID – обединение на пазарите „В рамките на деня“ чрез българо-

румънска граница 

В тази точна от дневния ред, освен за статуса на проекта по обединяване на пазар „В 

рамките на деня“ с този на Румъния, Г-н Габровски даде информация и за останалите 

интеграционни проекти, по които БНЕБ ЕАД работи: 

• XBID– обединение на пазар „В рамките на деня“ чрез българо-

румънска граница: 

Към момента работата и тестовете по проекта се извършват по план и няма 

забавяне. Все още обаче няма яснота кога ще бъдат приети съответните 

законови промени за отпадане на таксата от 5% върху вноса на електроенергия 

и също тъка отпадане на такса „пренос и достъп“ върху износа. Тези две такси 

са пречка за интегрирането на България в което и да било пазарно обединение 

и могат да провалят проекта и обезсмислят положените досега усилия.  

Също така,  според БНЕБ ЕАД е много важно проектът да стартира с гарантиран 

капацитет на тази граница, който да се разпределя в рамките на деня, и да не 

се разчита единствено на неизползван дневен капацитет. 

• България-Хърватия-Сърбия – обединение на пазари „Ден-напред“: 

На 13 февруари 2019 г. в Белград, Сърбия се проведе първа среща между 

участниците в проект за тристранно обединение на пазарите “Ден напред“ на 

България, Сърбия и Хърватия с участието борсовите оператори, преносни 

оператори и регулаторните органи на съответните страни. Целта на проекта е 

пазарите „Ден напред“ на трите държави да се обединят в най-кратки срокове 

съгласно правилата и процедурите на MRC обединението. За целта е 

необходимо да бъдат отстранени всички пречки пред проекта, включително 

Сърбия да извърши съответните закони промени и промени в правилата и 

сроковете, по които техният пазар „Ден-напред“ функционира.  

• България-Северна Македония – обединение на пазари „Ден-напред“: 

В момента република Северна Македония е в процес на регистрация на своя 

пазарен оператор, като се очаква това да се случи до края на годината, като 

успоредно с това се водят преговори с доставчици на търговска платформа. 

• България-Гърция - обединение на пазари „Ден-напред“: 

В Гърция от повече от половин година е регистрирана и работи Energy Exchange 

Group (EnEx), дружеството, което ще замени сегашния пазарен модел (pool). 

EnEx е вече член на Price Coupling of Regions (PCR) обединението и се очаква 

да започне работа с алгоритъма EUPHEMIA през юли 2019. След техният старт 

ще започнат и по-интензивни разговори за пазарното обединение с България. 

• България-Румъния-Унгария-Словакия-Чехия – обединение на пазари 

„Ден-напред“: 

За да се обединят пазарите „Ден-напред“ на България и Румъния е необходимо 

4МС обединението, част от което е и Румъния, да се присъедини към MRC. Това 

се очаква да се случи през второ или трето тримесечие на 2020 година.  

 

3. Предложение на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) за 

публичност на сделките на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и 

временното му спиране до въвеждане на съответните промени. 

Темата е включена в дневния ред на Борсовия съвет, вследствие на получено писмо 

от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), в което те изразяват своите опасения 
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за манипулации и уговорени сделки на пазар „В рамките на деня“. В тази връзка от 

АСЕП призовават за по-голяма прозрачност на този пазарен сегмент и публичност на 

сключените сделки.  

В тази връзка Никола Габровски коментира, че няма друг пазар, на който участниците 

по всяка сделка да бъдат публично оповестявани. Примерът с Румъния, където се 

публикуват участници по сключени сделки, не отговаря на искането на АСЕП, защото 

OPCOM публикува единствено обобщени резултати за отделните периоди на доставка. 

БНЕБ ЕАД изпълнява стриктно своето задължение да сезира регулатора КЕВР за всяко 

едно подозрение за манипулация на всеки пазарен сегмент и няма нищо против пълна 

публичност на сделките на пазар „В рамките на деня“, ако това е желанието на 

търговските участници. Единодушие по тази тема не беше постигнато сред членовете 

на Борсовия съвет и за сега БНЕБ ЕАД няма да предприеме промени в тази посока.  


