
 
 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР“ 

ОТНОСНО 
 ПРАВИЛА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

 НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ 
 

 

            Във връзка с провежданите от  БНЕБ ЕАД  консултации по пакет от документи, свързани с 
установяването на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия 
посредством двустранни договори, Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ би 
желало да заяви следната позиция.  
 
          Установяването на ликвидна енергийна борса е важен етап в развитието на  енергийния 
пазар на едро. АСЕП приветства разширяването на портфолиото на  БНЕБ ЕАД чрез 
въвеждането на пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни 
договори.  
 
          АСЕП отбелязва обстоятелството, че електронната платформа GlobalVision Trading, 
избрана от БНЕБ за администриране пазара,  позволява организацията на тръжни процедури и 
непрекъсната търговия като два отделни модула за покупко-продажба на електрическа 
енергия и за сключване на двустранни договори с периоди за повече от 1 ден – за седмица, 
месец, тримесечие, полугодие, година и т.н., в зависимост от желанието на участниците. АСЕП 
очаква обявеното за края на м. юни т.г. стартиране на реални обучения и тестове с пазарните 
участници.  

Същевременно, АСЕП обръща внимание, че при използването на електронната  
платформа Global Vision Trading Trayport за администриране на пазара за покупко-продажба на 
електрическа енергия посредством двустранни договори,  особено важна е ролята на т.н. 
маркет мейкър (market maker), който трябва да осигурява  постоянна ликвидност на борсата. 
Това е регистриран търговски участник, който поема отговорността за поддържане на 
определено ниво на цена  купува/продава  както и съответните количества отново от двете 
страни, т.е. купува/продава от началото  до края на борсовия ден до края на борсовия 
ден. Цените, които маркет мейкъра ще определя, трябва да са максимално близки до 
пазарната реалност, т.е. да няма големи колебания в рамките на търговската сесия, а да се 
определят от пазарните участници на принципа на търсене/предлагане. 

АСЕП напомня, че борсата е учредена в отговор на разследване на ЕК за монополно 
положение на БЕХ ЕАД.  Настояването за осъществяване на сделки през борсата  цели да 
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премахне влиянието на монополиста. Ако в ролята на маркет мейкър  ще бъде БЕХ ЕАД, на 
практика ще се запази неговото монополно положение.  

За съжаление, предложените от БНЕБ Правила за работа на централизирания пазар за 
покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори не третират 
подобни проблеми.   Нещо повече, тези Правила изглеждат изготвени с основната цел да 
централизират търговските платформи на дружествата на БЕХ.  

АСЕП е на мнение, че проектът на Правила в сегашният му вид представлява смущаваща 
компилация от всички прaвила, условия, търговски договори, финансови и технически 
изисквания на държавните дружества в рамките на БЕХ, съчетани с  изземване на  някои 
функции на КЕВР и  ЕСО и намесване на  търговски отношения.  Борсата в Правилата е 
продавач, купувач, осъществява разплащателни функции, веднъж е модератор на пазара, а 
друг път изпълнява  ролята на участник в договорите:  

 Документи на БЕХ се налагат като борсови правила. Предлаганите стандартни договори 
повтарят  съдържанието  на договорите на БЕХ и не отчитат европейските стандарти, 
прилагани в унифицираните договори на EFEТ.  

 Правилата до такава степен  са ориентирани към обстоятелствата на държавните 
дружества в рамките на БЕХ, че са съобразени дори с работното време на държавните 
компании и нямат никакво отношение към нуждите на пазара. 

 Изискванията, свързани с подаване на графици, предизвикват въпроси.  

 Борсата в Правилата изземва   функции на КЕВР, свързани с лицензирането на 
търговците на електрическа енергия. Веднъж търговците отговарят на определени 
изисквания за получаване на лицензията, а според Правилата  БНЕБ отново има право 
да проверява дали търговците отговарят на същите изисквания. Гаранционното 
обезпечение за участие в размер 150 хиляди лева дублира аналогично лицензионно 
изискване на КЕВР. Размерът на гаранционното обезпечение е твърде голям в 
сравнение с обезпечението  на другите борси (20-50 хиляди евро).  

 Правилата изискват свръх-обезпеченост на сделките - изисква се 100%-но авансово 
плащане на всички сделки; има изключителни неустойки за несключване на сделка,  
които се администрират от борсата - не е ясно защо, след като това е въпрос на 
търговски договор,  т.е. в правилата на работа на борсата се намесват  търговски 
отношения. БНЕБ е оператор на борсата, но изведнъж става страна по договорите и се 
намесва в отношенията между търговските партньори по делките.  

 Депозитът за участие на иницииращата страна за покупка се плаща преди сключване на 
сделката, която може и да не се осъществи.  

 Правилата, касаещи достъпа до търговската платформа, позволяват, при желание от 
страна на Продавача, даден Купувач,  дължащ авансово плащане съгласно условията на 
даден търг, да получи възможност да не извърши авансово плащане, да си възстанови 
съответния финансов лимит на база подписано Допълнително индивидуално 
споразумение и да премине от условията на авансово плащане към отложено плащане, 
без това да е заложено в процедурата. Равнопоставеността на участниците при 
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изпълнение на сделките, договорени през платформата,  не е осигурена, и интересът 
на Продавача не е защитен, тъй като Правилата позволяват  едновременно да бъде  
освободено блокирано обезпечение (възстановен финансов лимит) и  да не бъде  
извършено договореното авансово плащане.  Според нас, така структуриран начинът 
на работа позволява при желание от страна на Продавача дадени участници да получат 
дългосрочно пазарно предимство чрез осигуряване на доставки по необезпечени 
договори и на практика ползване на капитал на Продавача.  

 Правилата налагат спорни изисквания за заплащане на ДДС върху такси. 

 Правилата не изброяват обективните  критерии, по които ще се отстраняват 
участниците. Цитирана преценка на БНЕБ представлява субективен критерий.  

 Разпоредбите относно поведението на пазара и контрола  не разглеждат  некоректни 
борсови практики от рода на spoofing или инсайд трейдинг. Няма ясно посочени 
правила кой и как контролира тези манипулативни практики. На докладването по 
REMIT не е отделено достатъчно внимание, въпреки голямата важност на регламента.  

 Правилата дават на БНЕБ будещи въпроси права за управление на  информация, в това 
число конфиденциална :  освен че ще публикува ежедневно имената на неизрядни 
участници на  „табло на позора“ и ще изнася списък с всички участници, които имат 
сделки, член 174 от Правилата дава право на Борсата да търгува с информация за 
сделките.  

 Съгласно Правилата, БНЕБ  не носи отговорност за причинени загуби, пропуснати ползи 
или вреди на регистрирани участници в резултат от участието им на централизиран 
пазар за двустранни договори, освен в случаите, когато загубите, пропуснатите ползи 
или вредите са причинени от преднамерени действия или небрежност от страна на 
оператора. Тъй като не се предполага участието на клирингови къщи на пазара или 
марджининг система за гарантиране на фючърсните договори, остава пълна загадка 
кой все пак ще носи отговорност за причинени финансови загуби в случаите изброени 
по-горе.  

Списъкът с проблеми по-горе в никакъв случай не е изчерпателен.  

Като цяло, АСЕП счита, че Правилата за работа на централизирания пазар приличат много на 
търговски договор,  не отговарят на лицензията на БНЕБ и създават впечатление, че борсата 
застава между търговските участници, без да отговаря на условията за това. Това е 
озадачаващо, независимата енергийна борса би трябвало да изпълнява ролята на 
администратор на пазара, а не на финансов посредник в търговските сделки, какъвто е 
принудена да бъде поради отсъствието на клирингова къща. 

Ясно видимият в Правилата стремеж за централизация на търговските платформи на 
дружествата на БЕХ ЕАД противоречи на целите за независимост, децентрализация и 
разделяне по веригата производство/доставка/търговия.  

Според АСЕП, за да могат  да бъдат постигнати по-голяма прозрачност и равнопоставеност на 
пазара на електрическа енергия и предоставяне на  нови възможности за търговия на всички 
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пазарни участници, предложеният проект на Правила за работа на централизирания пазар се 
нуждаят от сериозна преработка.  

АСЕП подчертава, че не очаква повишаване на ликвидността на борсата поради въвежданото 
от Правилата сериозно  финансово утежняване – авансовото събиране на депозит в пълния 
размер на стойността на сделката,  допълнителните такси и големите неустойки за несключени 
делки.   

 

 

 

 

 СОНЯ НИКОЛОВА - КАДИЕВА 
 Председател на Управителния съвет 
            на Асоциация „Свободен енергиен пазар“  
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продажба на електрическа енергия чрез двустранни договори 

2. Коментари на АСЕП по проект на  Договор за участие на централизиран пазар за покупко-

продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори 

 
 
 
 
 
София, 08 август 2016г. 

 

 

 

 

 


