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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА 

на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия (ПИД на ПРОБПЕЕ), приет с решение на КЕВР по Протокол № 245 от 01.11.2021 г., т. 2 

№ на 

разпоредба 

Съществуващ текст по ПРОБПЕЕ/ 

Предложен текст по ПИД на 

ПРОБПЕЕ 

Предложения за изменение и 

допълнение 

Мотиви Мотиви на КЕВР за 

приемане/отхвърляне на 

предложенията за изменение и 

допълнение 

Чл. 16 

„АЕЦ 

Козлодуй“ 

ЕАД 

По ПРОБПЕЕ 

Чл. 16. БНЕБ - ЕАД, допуска до 

регистрация и участие на борсов 

пазар на електрическа енергия 

единствено лица, които не го излагат 

на репутационен или финансов риск. 

Чл. 16. БНЕБ - ЕАД, допуска до 

регистрация и участие на борсов 

пазар на електрическа енергия 

единствено лица с доказан пазарен 

опит, които не биха го изложили на 

репутационен или финансов риск. 

Според дружеството в последните 

години се наблюдава съществено 

повишаване на броя на 

лицензираните търговци на 

електрическа енергия. От 

решенията на КЕВР е видно, че 

това са нови юридически лица, 

които не притежават никакъв 

пазарен опит. Това е 

предпоставка за повишаване на 

риска от опериране на подобни 

субекти на организиран борсов 

пазар. 

Посочва, че до избора и 

въвеждането на клирингова къща 

е удачно при допускането до 

регистрация на борсата да се 

изисква минимум три години 

пазарен опит в търговията с 

електрическа енергия, който може 

да бъде придобит на вторичен 

пазар. Следва да се има предвид, 

че разпоредбата на чл. 100, ал. 4 

от ЗЕ е относима единствено и 

само по отношение на 

производителите на електрическа 

Предложението не се приема. 
Законът за енергетиката (ЗЕ) не 

съдържа специални изисквания 

(технически, материални, 

финансови и др.), на които 

предварително трябва да 

отговарят лицата, желаещи да 

станат участници на 

организирания борсов пазар, 

нито делегира на КЕВР 

правомощия за уреждането на 

такива в ПРОБПЕЕ. Такива 

съществуват единствено по 

отношение заявителите за 

издаване на лицензия за 

дейностите по ЗЕ, както и по 

отношение лицата, които имат 

право да сключват сделки по 

свободно договорени цени (чл. 

100, ал. 1 от ЗЕ), като същите са 

детайлно разписани в 

подзаконови нормативни актове, 

приемани от Комисията, а 

именно в правилата по чл. 24, 

ал. 3 от ЗЕ и в наредбата по чл. 

60 от ЗЕ. Предвид горното, 
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енергия. първоначалната регистрация на 

организирания борсов пазар не 

следва да бъде поставяна в 

зависимост от предварителното 

изпълнение на условия и 

критерии, непредвидени в 

закона и в частност в законовата 

делегация на чл. 21, ал. 1, т. 42 

от ЗЕ. 

В допълнение, макар и тези 

новолицензирани субекти да 

нямат пазарен опит в качеството 

им на юридически лица, не 

съществуват пречки във всеки 

един момент същите да 

разполагат с или могат да 

ангажират човешки ресурси с 

опит в търговията с 

електрическа енергия. Още 

повече, че в редица случаи се 

лицензират новоучредени 

български юридически лица, 

дъщерни дружества на 

утвърдени търговци от държави-

членки на Европейския съюз , 

които, формално, също не 

разполагат с опит на пазара. 

Освен това, с оглед 

специфичния пазарен модел в Р 

България, придобиването на 

пазарен опит само въз основа на 

търговия извън борсовия пазар е 

трудно постижимо. 
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Чл. 139 

„Мост 

Енерджи“ 

АД 

По ПИД на ПРОБПЕЕ 

Чл. 139. Клиринговата цена се 

формира въз основа на подаваните 

оферти на пазарната зона на 

Република България, както и на обема 

на трансграничните потоци 

електрическа енергия, които се 

обменят между пазарните зони 

посредством подадените в Euphemia 

от страна на преносните оператори 

междусистемни преносни 

способности. 

Да отпадне Според дружеството 

предложената нова редакция на 

чл. 139 в частта ѝ дефиниране на 

„клирингова цена“ е отстъпление 

от идеята за ясно и прецизно 

формулиране на този ключов за 

дейността на организирания 

борсов пазар на електрическа 

енергия термин. С предложената 

промяна от определението за 

клирингова цена е премахнат 

механизмът на формирането ѝ 

чрез пресичането на кривата на 

търсене и кривата на предлагане. 

Обръща внимание, че при 

формиране на клиринговата цена 

индикативни ще са от една страна 

подадените оферти на пазарна 

зона Р България, а от друга страна 

- обемът на трансграничните 

потоци електрическа енергия, т.е. 

съчетават се един точен, измерим 

количествен показател, като 

офертите, и друг определяем и 

абстрактен чрез понятието „обем 

на трансграничните потоци“. 

Счита, че редакцията в този ѝ вид 

не е прецизна и не дефинира 

какво е клирингова цена за целите 

на реалната борсова търговия. 

Намира, че съединяването на 

посочените компоненти при 

определяне на клиринговата цена, 

единият от които формулиран 

Предложението се приема по 

принцип, като е отразено чрез 

съответно изменение на чл. 

147 в редакцията по-долу. 
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общо, без прецизиране на начина, 

по който се съотнасят, ще 

направи текста абсолютно 

„неработещ“. 

От друга страна, отпадането от 

определението за клирингова 

цена на термините „крива на 

търсене“ и „крива на предлагане“ 

ще доведе до разминаване с 

действащите норми на чл. 140 и 

сл. от ПРОБПЕЕ, в които 

посочените термини продължават 

дефинитивно да се използват. 

Отбелязва, че отсъствието на 

синхрон между цитираните 

разпоредби ще предизвика 

проблеми и при тълкуването и 

прилагането на нормите дори 

само поради несъответствието в 

използвания терминологичен 

апарат. 

Счита, че оптимизацията на 

борсовите отношения при 

дефиниране на „клирингова цена“ 

следва да се извърши чрез 

създаване на методология за 

прецизно синхронизиране на 

данните от офертите на пазарната 

зона на Република България и на 

обема на трансграничните потоци 

електрическа енергия, които се 

обменят между пазарните зони 

посредством подадените в 

Euphemia от страна на преносните 
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оператори междусистемни 

преносни способности и ако са 

ценообразуващи да се отразят 

чрез пресичане на кривите на 

търсене и предлагане. 

Чл. 147 

„БНЕБ“ 

ЕАД 

По ПРОБПЕЕ 

Чл. 147. Всички стандартни 

процедури и етапи на калкулация и 

публикуване на резултатите от 

тръжните сесии са в съответствие с 

общоприетите процедури и правила 

от обединението Price Coupling of 

Regions, наричано по-нататък 

обединението PCR, и обединението 

SDAC, а именно: 

2. публикуване на клиринговите цени 

за деня на доставка и съответните 

търгувани обеми: 12,42 – 13,00 ч.; 

Чл. 147. Всички стандартни 

процедури и етапи на калкулация и 

публикуване на резултатите от 

тръжните сесии са в съответствие с 

общоприетите процедури и 

правила от обединението Price 

Coupling of Regions, наричано по-

нататък обединението PCR, и 

обединението SDAC, а именно: 

2. публикуване на клиринговите 

цени за деня на доставка, 

съответните търгувани обеми и 

кривите на търсене и предлагане, 

обхващащи подадените оферти за 

търсене и предлагане в българската 

пазарната зона: 12,42 – 13,00 ч.; 

Според оператора редакцията е 

необходима, тъй като към 

настоящия момент за БНЕБ ЕАД 

няма задължение да публикува 

илюстрация на кривите за търсене 

и предлагане, а съгласно 

„Официалната позиция“ на 

регулаторите на електрическа 

енергия от м.юни 2020 г., 

изразена въз основа на правилата, 

установени от обединението 

SDAC, борсовите оператори в ЕС 

следва да публикуват илюстрация 

на кривите за търсене и 

предлагане, като за операторите 

не е налице задължение ръчно да 

коригират агрегираните криви с 

нетната позиция на внос или 

износ. 

Кривите на търсене и предлагане, 

илюстрирани на сайта на БНЕБ 

ЕАД 

(https://ibex.bg/markets/dam/aggreg

ated-curves-3/ ), се публикуват от 

2016 г. на доброволен принцип от 

страна на БНЕБ ЕАД и винаги са 

обхващали единствено всички 

подадени оферти за търсене и 

Предложението се приема по 

принцип. Чл. 147 се изменя 

така: 

Чл. 147. (1) Всички стандартни 

процедури и етапи на 

калкулация и публикуване на 

резултатите от тръжните сесии 

са в съответствие с 

общоприетите процедури и 

правила от обединението Price 

Coupling of Regions, наричано 

по-нататък обединението PCR, и 

обединението SDAC, като се 

предвиждат следните 

задължителни срокове: 

1. 12,00 ч. – краен срок за 

подаване на оферти; 

2. 12,42 – 13,00 ч. –   

публикуване на: 

а) клиринговите цени за деня на 

доставка; 

б) съответните търгувани обеми; 

в) кривите на търсене и 

предлагане, обхващащи 

подадените оферти за търсене и 

предлагане в българската 

пазарна зона; 

г) нетната позиция на обмен 
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предлагане в българската 

пазарната зона. Те са построени 

чрез агрегирането на офертите за 

търсене, постъпили преди 

момента на затваряне на пазара (т. 

нар. GCT – Gate closure time, 

който за всички пазарни зони в 

ЕС е 12:00 ЦЕВ) в крива на 

съвкупното търсене и всички 

оферти за предлагане в 

съвкупната крива на 

предлагането. Подробно описание 

на метода на агрегиране на 

офертите и съставянето на 

кривите е поместен на 

официалната интернет страница 

на БНЕБ ЕАД още през 2017 г. 

(https://ibex.bg/download/how-are-

the-orders-aggregated-and-how-the-

supply-and-demand-curves-are-

drawn-on-the-day-ahead-market/ ). 

Подчертава, че има две 

концепции при конструирането на 

кривите и тяхното визуализиране: 

Първата концепция е основана на 

дефиницията на агрегираните 

криви на търсене и предлагане, а 

именно да представят съвкупното 

търсене и съвкупното предлагане 

при всяка посочена в конкретната 

пазарна зона цена от съответните 

търговски участници, 

регистрирани на пазара. При този 

вариант агрегираните данни от 

(внос/износ) за съответния 

интервал на доставка. 

3. 12,55 – 13,10 ч. – публикуване 

на резултатите от търговията за 

търговските участници, 

сключили сделки в ЕСТ-ДН. 

(2) Операторът публикува на 

своята интернет страница 

указания относно начина за 

коригиране на данните от 

агрегираните криви с нетната 

позиция на обмен (внос/износ). 
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офертите на търговските 

участници в пазарната зона не се 

коригират допълнително с 

нетната позиция на обмен 

(внос/износ) за съответния 

интервал на доставка, което обаче 

може да бъде направено от всеки 

търговски участник, тъй като, 

както данните за нетната позиция, 

така и данните за конструиране на 

кривите, са налични и 

предоставяни от оператора на 

пазара публично. Липсата на 

корекция на кривите с нетната 

позиция е продиктувано и от по-

голямата полезност за анализа и 

стратегията на търговските 

участници от данните за 

локалното търсене и предлагане, 

отколкото от такива, които 

включват потоците за всеки 

интервал на доставка и не правят 

разграничение между локално 

търсене и износ или при локално 

предлагане и внос. Горната 

концепция е възприета от 

следните оператори и пазари: 

1. Nord Pool Spot AS и всички 

пазари, които оперира – 

Норвегия, Швеция, Финландия, 

Дания, Балтийски страни, 

Франция, Германия, Полша, 

Австрия, Белгия и Холандия. 

Публикуваните криви, както и 
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изрично описание на тяхното 

съдържание, са налични на 

следния линк - 

https://www.nordpoolgroup.com/Ma

rket-data1/Downloads/aggregated-

market-data/  

2. БНЕБ ЕАД, като оператор, 

използващ платформи и ноу-хау 

на Nord Pool Spot AS при 

администрирането на пазара; 

3. Cropex (Хърватия), като 

оператор, използващ платформи и 

ноу-хау на Nord Pool Spot AS при 

администрирането на пазара; 

4. OPCOM (Румъния) – налице е 

визуално изместване в 

сравнително ниска резолюция в 

PDF, без точки с визуализация на 

данните, като самите данни са в 

„xml“ формат и са базирани само 

на вътрешните оферти. 

5. HEnEx AS (Гърция); 

6. BSP-Southpool (Словения). 

 

Втората концепция се основава на 

факта, че независимо, че 

съществуват данни за 

самостоятелен анализ на основа 

на първата концепция, така че 

всеки участник на пазара да е 

свободен да ги ползва по най-

добрия начин, съобразно своите 

цели, е по-важно да се 

визуализират коригираните с 
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нетните потоци на внос и износ 

криви. Това позволява по-лесно 

тълкуване на визуализацията и от 

незапознати със спецификата 

ползватели, като обаче от кривите 

не става ясно колко е локаното 

търсене и предлагане при всяка 

цена и колко е ефектът на нетния 

внос или износ. В допълнение 

отбелязва, че коригирането на 

данните от агрегираните криви с 

нетната позиция на внос или 

износ е сложен изчислителен 

процес, който води до риск от 

некоректна визуализация и 

значително забавяне на 

публикуването им, особено при 

специфични пазарни ситуации и 

повече от една граница с пазарна 

свързаност, какъвто е случая с 

България. Обръща внимание, че 

потенциалното некоректно 

визуализиране би представлявало 

и неволна пазарна манипулация, 

което допълнително ще увеличи 

риска за оператора. 

Посочва, че тази втора концепция 

е възприета от следните 

оператори и пазари: 

1. EPEX SPOT и всички пазари, 

които оперира – Норвегия, 

Швеция, Финландия, Дания, 

Балтийски страни, Франция, 

Германия, Полша, Австрия, 
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Белгия и Холандия. 

Публикуваните криви, както и 

изрично описание на тяхното 

съдържание са налични на 

следния линк - 

https://hupx.hu/en/market-

data/dam/aggregated-data  

2. HUPX (Унгария), като оператор 

използващ платформи и ноу-хау 

на EPEX Spot, при 

администрирането на пазара; 

3. OTE (Чехия); 

4. OMIE (Испания). 

 

Счита, че евентуална промяна в 

подхода към визуализацията на 

кривите на търсене и предлагане, 

няма да повиши прозрачността на 

пазара (така или иначе към 

момента, както данни от всички 

входирани оферти, визуализирани 

под формата на криви на 

търсенето и предлагането, така и 

почасови данни от обмените на 

всички граници с работеща 

пазарна свързаност, се представят 

на интернет страницата на 

борсовия оператор автоматично), 

а единствено ще увеличи 

комплексността на работата на 

оператора и рисковете при 

критични пазарни операции. 

Чл. 153 По ПРОБПЕЕ Чл. 153. (2) Операторът изпраща Според оператора изменението е Предложението се приема. 
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„БНЕБ“ 

ЕАД 

Чл. 153. (2) Операторът изпраща 

мотивиран отговор на търговския 

участник до 16,00 ч. в първия работен 

ден след деня на търговия. 

мотивиран отговор на търговския 

участник в срок до седем (7) 

работни дни след деня на търговия. 

необходимо, тъй като в 

настоящата редакция се 

предвижда срок за отговор до 

16:00 часа в първия работен ден 

след деня на търговия, което в 

най-добрия случай представлява 

срок от 24-26 часа. Този срок е 

крайно недостатъчен, тъй като 

анализ на представените 

резултати на пазарен сегмент 

„Ден напред“ следва да се 

проведе с участието на 

доставчика на платформите, 

опериращи цитирания сегмент, а 

именно Nordpool, като подобна 

комуникация и детайлизиран 

преглед на резултатите, съответно 

анализирането им, изискват по-

дълъг технологичен период за 

отговор. Също така е възможно 

няколко търговски участници да 

възразят относно представените 

резултати, което ще създаде 

административна невъзможност 

за бърз мотивиран отговор от 

страна на борсовия оператор. 

Чл. 206 

„АЕЦ 

Козлодуй“ 

ЕАД 

По ПРОБПЕЕ 

Чл. 206. Правилата за сетълмент 

обхващат действията, пораждащи 

финансови взаимоотношения и 

финансови задължения, както и 

предоставяните услуги по сетълмент 

на борсовия пазар на електрическа 

Чл. 206. Правилата за сетълмент 

обхващат действията, пораждащи 

финансови взаимоотношения и 

финансови задължения, както и 

предоставяните услуги по 

сетълмент на борсовия пазар на 

електрическа енергия, при 

Дружеството отбелязва, че след 

излизане на борсовия оператор 

като страна по борсовите сделки 

на сегмент ДД, значително се е 

повишил търговският риск и се 

наблюдава зачестяване на 

случаите на пазарни нарушения. 

Предложението не се приема. 
Участието на борсовия оператор 

като страна по сделките за 

дългосрочни продукти изисква 

огромен финансов ресурс, 

какъвто БНЕБ ЕАД, без 

сключване на споразумение с 



 

 

 

стр. 12 от 12 

 

енергия, при съобразяване със 

следните условия: 

2. операторът на борсовия пазар на 

електрическа енергия не е страна по 

сделките за покупка и продажба на 

електрическа енергия, реализирани на 

пазарен сегмент "Двустранни 

договори"; 

3. на пазарни сегменти "В рамките на 

деня" и "Ден напред" не могат да 

бъдат сключвани необезпечени 

сделки. 

съобразяване със следните условия: 

2. операторът на борсовия пазар на 

електрическа енергия е страна по 

сделките за покупка и продажба на 

електрическа енергия, реализирани 

на пазарен сегмент "Двустранни 

договори"; 

3. на всички борсови сегменти не 

могат да бъдат сключвани 

необезпечени сделки. 

До въвеждане на клирингова 

къща счита за удачно борсовият 

оператор да е страна по  всички 

борсови сделки, на всички 

борсови сегменти. Намира, че 

това би повишило доверието в 

пазара и минимизирало риска за 

търговските участници. 

Посочва, че опитът преди 

отпадане на принципа борсовият 

оператор да е страна по сделките, 

сключвани на всички борсови 

сегменти, показва силно 

дисциплиниращо действие и 

заинтересованост на борсовите 

участници да изпълняват 

коректно задълженията си. 

клирингова институция, към 

момента не е в състояние да 

обезпечи. 


