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 ПРОТОКОЛ    

София, 27.03.2017 г  

от второ редовно заседание на Борсов съвет  

към Българската независима енергийна борса ЕАД 

Днес, 27 март 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 редовно заседание на Борсовия съвет към БНЕБ. 

 

На заседанието присъстваха членовете на борсовия съвет: от квотата на 

производителите - Дияна Ненова, Надя Евтимова; 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 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, Никола Габровски, Ръководител отдел 

„Проекти“ в БНЕБ и Тодор Маринов, Ръководител отдел „Пазарни операции“ 

в БНЕБ. 

 

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

съответствие с предвидения срок по т.63 от Правилата за работа на борсов 

съвет (ПРБС). В срока по т.64 са постъпили допълнителни въпроси за 

разглеждане.  

Дневен ред, Дискусии и Решения 

Заседанието протече по предварително изготвения дневен ред, както следва: 

1. Компенсиране на количествата електрическа енергия, отклонени от 

пазар Ден напред през месеците януари и февруари 2017 година. 

Обсъдени бяха предпочитаните начини, по които производителите, 

собственост на БЕХ ЕАД, да компенсират неоферираните от тях количества 

електрическа енергия за продажба през месеците януари и февруари 2017 

година.  
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От страна на търговците и потребителите беше предложено количествата да 

бъдат равномерно разпределени през второто полугодие на 2017 година (Half 

2). 

Предложението, около което се обединиха производителите, е компенсацията 

да бъде равномерно  разпределена в периода 1 април до 31 октомври 2017 

година включително.  

БНЕБ пое ангажимента предложенията и на двете страни да бъдат изпратени 

до Европейската Комисия.  

2. Резултати и статистика от работата на пазара Ден напред през 2016 г. 

БНЕБ запозна членовете на Борсовия Съвет със статистическа информация за 

изминалата една година работа на пазар Ден напред, който стартира с първа 

реална сесия с ден на доставка 20 януари 2016 година. 

Представена беше информация относно търгуваните количества на този 

пазарен сегмент, постигнати минимални и максимални цени, сравнение на 

цените с тези на другите борсови пазари в региона, структура на членовете и 

др.  

Обобщената информация, която беше представена, е налична и на сайта на 

БНЕБ.  

3. Намаляване на таксите на пазара Ден напред.  

БНЕБ информира членовете на Борсовия Съвет, че в момента дружеството е в 

процес на финансов одит. Финансовите резултати на БНЕБ ще бъдат 

оповестени публично след приключване на одита и в предвидения от закона 

срок. 

Поради големите разходи на дружеството, които предстои да бъдат извършени 

през текущата година в резултат на предстоящото въвеждане на нови 

вътрешни системи за управление на процесите, въвеждането на пазар в 

рамките на деня и задълженията във връзка с Регламент 1222/2015, 

произтичащи от обединението на пазарите Ден напред и в Рамките на деня 

включително, разработването на методики и развитието на съответните 

алгоритми, присъщи на всяко от пазарните обединения, към настоящия 

момент БНЕБ не планира намаляване на таксите, относими към пазара Ден 

напред.  

4. Резултат от сезиране на КЕВР за наличие на необичайни събития и/или 

потенциални нарушения на пазара за сроковете на намалено 

предлагане на количества енергия и на забрана за износа. 

БНЕБ запозна членовете на Борсовия Съвет с действията, които е предприело 

дружеството във връзка със създалата се през м. януари 2017 г. ситуация. В 

изпълнение на задълженията си по чл.15 от Регламент 1227/2011  като лице, 

което извършва сделки с енергийни продукти на едро по занятие, Операторът, 

чрез каналите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на 

енергия (ACER), е представил на местния Регулатор цялата налична 

http://www.ibex.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/
http://www.ibex.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/
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информация, придружена с анализи с цел преценка на възможността за 

нарушаване на  чл. 3 и/или чл. 5 от Регламент 1227/2011.  

БНЕБ подчерта, че местният Регулатор е институцията, която има 

правомощията да разследва и установи случаи на нарушения на  чл.3 и чл.5 

от Регламент 1227/2011, но няма задължение да информира БНЕБ за 

развитието на проверката.  

5. Обсъждане на възможността за увеличение броя на членовете на 

Борсовия съвет от 9 на 11. 

Членовете на Борсовия Съвет бяха запознати с искането на един от 

производителите, предоставящ съществена част от количествата електрическа 

енергия за продажба на пазара Ден напред в Република България, чийто 

представител не е пряк член на Съвета, да бъде включен. 

С цел запазване на равнопоставеността на отделните категории участници на 

пазара Ден напред, увеличаването на състава на Борсовия Съвет трябва да 

стане с двама участници, като вторият по изчисления на БНЕБ трябва да бъде 

от квотата на търговците.  

Сред участниците на Съвета нямаше против подобна промяна. 


