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РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ 

 

Във връзка с постъпили въпроси за предоставяне на разяснения свързани с обявен 

конкурс по оферти с предмет: „Избор на финансираща институция за предоставяне на 

кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт за нуждите на „Българска 

независима енергийна борса” ЕАД, предоставяме следните разяснения: 

 

Въпроси Отговори 

1. Какви конкретни задължения 

възникват при осъществяване 

на търговската дейност на 

дружеството, за които ще се 

ползва финансирането? 

 

Характера на дейността на компанията, 

организиране на борсов пазар на електрическа 

енергия се характеризира с изключителна 

динамика, предвид провеждането на ежедневни 

борсови сесии, в които борсовия оператор е 

страна по всички сключени сделки. 

Разплащанията са на дневна база, като 

купувачите плащат задълженията си в деня 

следващ борсовата сесия, а борсовия оператор се 

разплаща с продавачите на втория ден след 

провеждането на съответната борсова сесия. 

Членовете на борсовия пазар са както компании, 

регистрирани на територията на страната, така и 

такива, които са регистрирани в рамките на ЕС. 

Предвид характера на регистрация на членовете,  

компанията ежемесечно  е на възстановяване на 

ДДС, което води до ангажирането на голяма част 

от оборотните средства на БНЕБ, предвид 

значителните срокове, приложими в съответствие 

със ЗДДС.  

Отчитайки процесите на либерализация и 

интеграция на национално и общоевропейско 

ниво, дейността на компанията ще се разраства и 

все по-голяма част от оборотните средства на 

компанията ще генерират данъчен кредит, който 

ще се възстановява на период надхвърлящ три 

месеца. 

Към настоящият момент компанията не изпитва 

затруднения с обслужването на задълженията си, 

но предвид изложеното с цел гарантиране на 

коректност и запазване на изграденото доверие в 

контрагентите, за гарантиране на бъдещата 

дейност на компанията се налага да имаме 

източник на оборотни средства, ако в бъдеще 

възникне такава необходимост. 

Информацията е подробно разписана в раздел 

Техническа спецификация, Обхват на услугите, 

предмет на конкурса. 
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2. Предмет на финансиране ще 

бъдат ли плащания към 

продавачи на ел. енергия, за 

която купувачите не са 

платили покупната цена на 

борсовия оператор? 

Предмет на финансиране ще бъде данъчен 

кредит, генериран в резултат на продажба на 

електрическа енергия на контрагенти, 

регистрирани извън територията на Р. България,  

до момента на възстановяването му от 

компетентното подразделение на НАП. 

Предвид начинът на организация на търговията на 

борсовия пазар, е невъзможно да възникне 

ситуация на плащане от страна на купувач, тъй 

като всеки търговски участник поддържа 

обезпечение, което във всеки един момент, 

покрива търговията му за шестдневен период. 

3. Моля за уточнение срока на 

валидност на офертата - в 

текста на поканата и 

приложенията на едно място 

фигурира 90 календарни дни 

(стр. 2 от Приложение 1), а в 

останалата част от текста е 60 

дни от крайния срок за 

подаване на офертите. 

Срокът за валидност на офертата е 60 дни от 

крайния срок за подаване на оферти. 
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