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ПРОТОКОЛ  

София, 20.01.2021 г . 

от заседание на Борсов съвет  

към „Българска независима енергийна борса“ ЕАД 

На 20 януари 2021 г. от 15:00 часа се проведе извънредно онлайн заседание на Борсовия 

съвет към БНЕБ ЕАД съгласно т. 62, вр. с т. 57 от Правилата за работа на борсов съвет (ПРБС) 

и във връзка с чл. 166, ал.2 от ПРОБПЕЕ. 

На заседанието присъстваха:  

 

 Участници  

1 Атанас Димов – ЧЕЗ Трейд България ЕАД ✔ 

2 Атанас Колев – Електроразпределение Север АД ✔ 

3 Борислав Димитров – Мини Марица изток ЕАД ☐ 

4 Боян Кършаков – Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД ✔ 

5 Боян Паунов – Топлофикация София ЕАД ☐ 

6 Валери Дреников – GEN-I, trgovanje in prodaja 

električne energije, d.o.o. 
✔ 

7 Владимир Дичев – ЧЕЗ Трейд България ЕАД ✔ 

8 Денислав Кирилов – Стомана Индъстри АД ✔ 

9 Мартин Бояджиев – Ей и Ес Гео Енерджи ООД ✔  

10 Мартин Тафров – АЕЦ Козлодуй ЕАД ✔ 

11 Миглена Стоилова – Енел Грийн Пауър България ЕАД ☐ 

12 Милена Стоянова – Електроенергиен Системен 

Оператор ЕАД 
✔ 

13 Соня Кадиева – Енерджи Съплай ЕООД ✔ 

14 Никола Габровски – БНЕБ ЕАД ✔ 

15 Здравко Попов – БНЕБ ЕАД ✔ 

16 Йовка Иванова- БНЕБ ЕАД ✔ 

17 Георги Калчев- АЕЦ Козлодуй ЕАД ✔ 

18 Тодор Маринов- БНЕБ ЕАД ✔ 

 

От присъстващите, освен членовете на съвета, бяха поканени и г-н Тодор Маринов и г-н 

Георги Калчев в качеството си на гости без право на глас.  
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 Дневен ред, Дискусии и Решения: 

На заседанието се обсъди и гласува следното решение:  

Временно се преустановява функционирането на екран „Непрекъсната търговия“, 

част от пазарен сегмент Двустранни договори. Причината за преустановяването е 

недостатъчна ликвидност. Срокът на преустановяване на функционирането е от 

25.01.2021 г. до 25.06.2021 г. включително. 

Не са получени предложения за допълнителни теми, които да бъдат включени в дневния ред. 

Темата за преустановяване функционирането на екран „Непрекъсната търговия“, част от 

пазарен сегмент „Двустранни договори“, бе предмет на обсъждане на Борсовия съвет, 

проведен на 22.10.2020 г., след  предложение на КРИБ за спиране на екрана „Непрекъсната 

търговия“, съдържащо се в писмо от 27.07.2020 г.  

Съгласно чл. 166 (2) от Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ), приети от Комисията за 

енергийно и водно регулиране, иницииране на преустановяване на функционирането на 

съответния екран на ЕСТ-ДД може да се предприеме от оператора след решение на Борсовия 

съвет към БНЕБ ЕАД. 

Като допълнителни аргументи в подкрепа на преустановяване функционирането на екран 

„Непрекъсната търговия“ членовете на Борсовия съвет посочиха предотвратяването на 

непазарни практики, които водят до подозрения за съмнителни сделки. Също така, при 

евентуално спиране на екрана, търговците биха могли да използват възможностите, 

предлагани от екран „Търгове“ на пазарен сегмент „Двустранни договори“. От страна на 

няколко участника в заседанието бе изразена позицията, че в случай на приемане на 

решението срокът до 25.6.2021 г. би могъл да се използва, за да се анализира как екранът 

да стане по-прозрачен и ликвиден, как максимално да се предотвратят възможностите за 

спекулации и непазарно поведение с цел да не се ограничават възможностите за търговия 

за активните на пазара търговски участници. 

Споделено бе също така и опасение, че ограничаването на тази платформа за търговия с 

електрическа енергия не би се приело добре от европейските партньори, тъй като 

представлява ограничаване на свободния избор на търговска инициатива. 

Заседанието се проведе с минималния необходим кворум от 12 участника (т. 57 от 

ПРБС). Гласували ЗА решението - 7 членове на Борсовия съвет, въздържали се - 5. 

Съгласно разпоредбата на т. 62 от ПРБС решението се счита за прието.  

Считано от 25.1.2021 г. (понеделник), съответният екран ще бъде недостъпен за търговия 

като достъпът на търговските участници ще бъде преустановен. След изтичане на срока от 

решението, подсегментът ще бъде отново наличен и достъпен за търговия. В изпълнение на 

разпоредбата на чл. 166 (2) на Правила за изменение и допълнение на ПРОБПЕЕ борсовият 

оператор ще публикува съобщение за преустановяване функционирането на екран 

„Непрекъсната търговия“  на уебстраницата си, а екранът ще бъде възстановен в първия 

работен ден след изтичане на периода, за който функционирането е преустановено, т.е. 

28.6.2021 г. (понеделник), като за целта не е необходимо ново заседание и гласуване на 

Борсовия съвет.  

Членовете на Борсовия съвет бяха уведомени, че следващото редовно заседание се планира 

за м. март 2021 г., на което борсовият оператор ще информира за конкретните планове за 

стартиране на пазарното обединение на пазар „Ден напред“ на гръцка граница и напредъка 

по въвеждане на блокови продукти на същия сегмент, чието тестване предстои в PCR 

обединението. На заседанието ще бъдат представени видовете блокови продукти и ще се 

обсъди началото на въвеждането им, както и други теми, стоящи на дневен ред. 


