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 ПРОТОКОЛ    

София, 16.01.2017 г 

от извънредно заседание на Борсов съвет  

към Българската независима енергийна борса ЕАД 

Днес, 16 януари 2017 г. от 14:30 часа в гр. София в офиса на Българска 

независима енергийна борса (БНЕБ) на адрес: бул. Княз Александър Дондуков 

№ 19, ет. 7, се проведе извънредно заседание на Борсовия съвет към БНЕБ. 

Извънредното заседание е свикано от Председателя на съвета по искане, 

постъпило от членовете на Борсовия съвет от квотата на търговците на 

електрическа енергия на 12.01.2017 г. 

На заседанието присъстваха членовете на Борсовия съвет: от квотата на 

производителите - Дияна Ненова; от квотата на търговците - Владимир Дичев, 

Мартин Георгиев, Георги Самандов; от квотата на потребителите - Костадин 

Алексиев; от БНЕБ -  Милена Стоянова, Здравко Попов и Милена Божинова – 

секретар на Борсовия съвет (без право на глас). 

На заседанието присъстваха и Константин Константинов – Изпълнителен 

директор, БНЕБ, Атанас Георгиев – Представител на Контролиращия 

Управител, назначен от БЕХ ЕАД по силата на Ангажимент от страна на 

Български Енергиен Холдинг ЕАД към ЕК, Дирекция Конкуренция, съгласно 

дело АТ.39767 и Никола Габровски, Ръководител отдел „Проекти“ в БНЕБ. 

 

Проектът на дневен ред на заседанието е изпратен на всички членове.  

Дневен ред, Дискусии и Решения 

Заседанието протече по предварително изготвения дневен ред, както следва: 

1. Намаляване на предлаганите количества електроенергия на БНЕБ 

Председателят на Съвета запозна присъстващите с действията, предприети от 

стана на БНЕБ във връзка с намаленото предлагане на електроенергия на 

пазара „Ден напред“, стартирало на 9 януари 2017 с ден на доставка 10 януари 

2017, продължаващо и до деня на извънредното заседание на Борсовия Съвет.  

 Подчерта се, че борсовият оператор не е бил информиран официално 

за оттеглянето на количества от пазара „Ден напред“ и съответно не 
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е можел да информира търговските участници за намаленото 

предлагане от участниците, които имат задължение да осигурят 

предлагане на пазара.  

 БНЕБ е уведомила Контролиращия Управител, назначен от БЕХ 

ЕАД по силата на Ангажимент от страна на Български Енергиен 

Холдинг ЕАД (БЕХ) към Европейската Комисия, Дирекция 

Конкуренция, съгласно дело АТ.39767, за намаленото предлагане на 

електрическа енергия на пазар „Ден напред“ от производителите, 

собственост на БЕХ, и констатираното неизпълнение на поетите 

ангажименти. 

 Като организиран пазар по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011 

(REMIT), в съответствие с чл. 15 от същия, при наличие на 

необичайни събития и/или потенциални нарушения на пазара БНЕБ 

следва да сезира националния регулаторен орган в срок от четири 

седмици след настъпване на събитието. Необходимо е предоставената 

информация да бъде максимално изчерпателна, което да даде 

възможност на регулаторния орган да придобие обективна представа 

за събитието и да направи съответните разследвания и преценки. 

Комуникацията за предоставяне на информация от такъв тип се 

извършва по така наречения „Security Channel” (защитен 

комуникационен канал), който следва да бъде публикуван от 

националния регулаторен орган. Към настоящия момент на 

страницата на регулатора не е налична информация за защитен 

канал за подаване на информация по смисъла на REMIT. С цел 

изпълнение на изискванията за предоставяне на информация от 

лица, извършващи сделки с енергийни продукти по занятие, БНЕБ е 

отправила писмено искане до КЕВР за предоставянето на 

информация относно комуникационния канал, който БНЕБ следва 

да използва за изпълнение на задълженията си по чл. 15 от REMIT. 

В случай, че не бъде предоставена информация относно защитен 

канал за целите на изпълнение на задължения по REMIT, БНЕБ има 

възможност да използва механизмите и комуникационните канали 

на ACER, като използваният канал не променя разследващия орган, 

а това задължение е вменено на националния регулатор. БНЕБ 

възнамерява да анализира наличната информация и при наличието 

на необичайно събитие, за което са налице разумни основания, за да 

бъде направено предположение, че събитието може да е в нарушение 

на REMIT, да уведоми КЕВР като орган, имащ правомощия да 

разследва евентуална пазарна манипулация, съответно да потвърди 

или отхвърли наличие на съответни обстоятелства и да наложи 

санкции.  

 

От членовете на Съвета постъпиха следните предложения и въпроси: 

 Бяха поискани разяснения защо БНЕБ не дава информация на своя 

сайт във връзка със събитията и до кога се очаква те да продължат? 
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От Оператора коментираха, че няма официална информация, 

постъпила при тях и те самите не знаят кога предлагането ще се 

възстанови.  

 Отправи се предложение БНЕБ да предостави на търговските 

участници достъп до договорите относно поетите ангажименти за 

предоставяне на ликвидност на борсовия оператор. Основна цел на 

предоставянето на тези договори е информация за предвидените 

неустойки, както и възможност търговските участници да преценят 

сигурността на ангажимента по предоставяне на ликвидност. 

От БНЕБ отговориха, че страни по Ангажиментите за предоставяне 

на ликвидност на пазар „Ден напред“ са БЕХ и Европейската 

комисия. БНЕБ единствено администрира пазара, на който се 

извършва предлагането на електрическа енергия. Производителите, 

собственост на БЕХ, са равнопоставени с всички други търговски 

участници, регистрирани на пазара и нямат преференциални 

условия. БНЕБ не е страна по Ангажиментите за предоставяне на 

ликвидност и затова не може да оповести информация, която й е 

станала известна при изпълнение функциите й по администриране 

на пазара. 

 Поискана беше информация относно наличието на неустойки в 

договорите за предоставяне на ликвидност? 

От БНЕБ отново подчертаха, че борсата не е страна по тези договори 

и при неспазване на поетите ангажименти не е предвидена 

неустойка от страна на БНЕБ. Събитието представлява нарушение 

на Ангажимента, поет от страна на БЕХ към Европейската Комисия.  

 Отправи се предложение при такива събития БНЕБ да спре работа, 

защото при конкретната ситуация работи като пазар от последна 

инстанция и дава подвеждащи сигнали на пазара. 

От БНЕБ поясниха, че както в нормативната уредба, така и в 

правилата за работа на Борсовия пазар „Ден напред“ няма 

предвидена такава възможност. 

 Поиска се БНЕБ да публикува информация, дори на по-късен етап 

относно това каква част от ангажимента за предоставяне на 

ликвидност е изпълнена, както и какви са причините за 

неизпълнение на разписаното в ангажиментите. 

От БНЕБ поясниха, че Ангажиментите, поети от страна на БЕХ към 

Европейската Комисия за предоставяне на ликвидност на пазар „Ден 

напред“ в частта относно предлаганите количества, не са публични. 

По тази причина БНЕБ няма право да разпространява информация, 

която й е станала известна във връзка с изпълнение на функциите и 

по администриране на пазара без съгласието на двете страни по 

договора. В тази връзка посочването на процентно изпълнение на 

ангажимента не може да бъде предоставено от БНЕБ. 
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Членовете на Съвета се обединиха около следните общи действия: 

 Когато БНЕБ получи официална информация за възстановяване на 

предлаганите количества по ангажиментите, да информира всички 

свои участници чрез съобщение на сайта на Оператора.  

 Търговските участници и БНЕБ да излязат с обща позиция за 

начина, по който намаленото предлагане ще бъде компенсирано в 

следващ/и период/и. 

 Изготвяне на общ механизъм за действие и информиране на 

участници при настъпване на подобна ситуация в бъдеще. 

 


