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МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА 
БОРСА ЕАД  

 

 Анализ на дейността 

През второто тримесечие на 2020 г. Българска Независима Енергийна Борса (БНЕБ ЕАД) 
продължи успешно с реализацията на основните се цели, а именно активното участие в 
интеграционните процеси на българския електроенергиен пазар в Европа, както и тези 
в региона на Западните балкани. Статусът на най-важните за развитието на пазара 
проекти, в които дружеството съсредоточи своите усилия през гореспоменатия период 
биха могли да се резюмират накратко по следния начин: 

1. С оглед на стратегическата цел през БНЕБ ЕАД за максимално бърза интеграция 
на краткосрочните пазари с физическа доставка с тези на страните от ЕС 
съобразно Европейското законодателство, както и във връзка с изпълнение на 
своите непосредствени задачи, дружеството продължи съгласно одобрената от 
Управляващия Комитет на проекта пътна карта на пазарно обединение на сегмент 
Ден напред на Българо-Румънска граница. Този проект е от ключово значение за 
развитието на този пазарен сегмент, а и на целия електроенергиен пазар, тъй като 
ще засили конкуренцията на пазара (и най-вече от страната на предлагането), ще 
повиши корелацията на цените в българската пазарна зона спрямо тези в региона 
на югоизточна Европа, а и ще даде достъп на българските потребители и 
производители на електрическа енергия, чрез енергийната ни граница с най-
голяма пропускателна способност, до единния Европейски пазар. Работата по 
проекта се очаква да приключи през първото тримесечие на 2021 г. след 
успешното завършване на т.нар. Interim Project1.  

2. Присъединяването към проекта IBWT2 (Italian borders working table), след 
одобрението от страна на всички регулаторни органи на страните участнички, 
приключи успешно през м. февруари. Българската страна получи официалната  
подкрепа от страна на всички регулаторни органи на страните участнички в 
проекта, като БНЕБ ЕАД официално се присъедини към Управляващия комитет на 
IBWT през м. март. Това позволи стартиране на проекта за пазарно обединение 
на пазари „Ден напред“ с пазарната зона на Република Гърция с хоризонт първо 
тримесечие на 2021 г. През второто тримесечие на 2020 г., успешно се 
разработиха и приеха основните документи по проекта, описващи приложимото 
техническо решение, ролите на страните съгласно Регламент 1222 / 2015 г. 
(CACM), като стартира и подготовката на оперативните процедури и официалното 
искане за присъединяване на тази граница към SDAC3 (Single Day Ahead Coupling). 
До края на второто тримесечие на 2020 г. всички дейности планирани в пътната 

 
1 Interim Project – проект за обединение на регионалното обединение 4ММС с SDAC на база на NTC, а не 
съгласно финалния вариант на EU Target model (Flow based coupling), поради което се нарича Interim, т.е. 
временен. Основен резултат от реализацията на този проект от наша гледна точка е изравняването на GCT 
на румънската пазарна зона с тези от SDAC, т.е. 12:00 СЕТ. 
2 IBWT е проект за пазарно обединение на всички пазари „ден напред “с обща граница с Италия, както и 
такива, които граничат с пазарни зони съседни на италианската. Това е проект, подпомагащ разширението 
на MRC инициативата, като прави възможно координираното осъществяване на проекти за пазарна 
интеграция, основани на натрупания вече опит  - пазарни обединения на Италия с Франция, Словения, 
Австрия, както и на Словения с Хърватска. 
3 SDAC – пазарното обединение на сегменти Ден напред на страните от ЕС, съгласно CACM и Европейския 
целеви подел за пазарна интеграция. 
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карта на проекта са изпълнени, като страните работят интензивно за успешното 
финализиране на това пазарно обединение до края на м. март 2021 г. 

3. Проекта за присъединяване на българската пазарна зона в сегмент “В рамките на 
деня” към XBID4 чрез включване в LIP 145 чрез българо-гръцка граница стартира 
успешно в началото на 2020 г., като реалния старт на т. нар. трета вълна на 
присъединяване се очаква в края на първото тримесечие на 2021 г. През второто 
тримесечие на 2020 г. се осъществи подготовката на новите пазари (Италия и 
Гърция) за старт на тестовата работа по този проекта през м. септември. 

Чрез успешното завършване на този проект, българската страна ще изпълни 
своите задължения свързани с разширението на единното обединение на пазарите 
“В рамките на деня” (SIDC)6 на всички свои ЕС граници 

4. Освен интеграционните проекти с пазарите на страните от ЕС, БНЕБ ЕАД полага 
усилия и активно участва в работата на Енергийната Общност (Energy Community) 
и продължава работата по пилотния проект за позорно обединение на сегменти 
Ден напред със Северна Македония. По проекта са извършени вече множество 
дейности свързани с разработка на основни споразумения между страните, пътна 
карта, както и предаване на технически знания и “know how” от страна на БНЕБ 
ЕАД. През третото тримесечие на 2020 г., се очаква да приключи, макар и с голямо 
закъснение, приключването на лицензирането на Северно-македонския пазарен 
оператор MEMO (Macedonian Electricity Market Operator) като NEMO (Nominated 
Electricity Market Operator)7 за територията на пазарната зона. Това ще позволи 
продължаване на дейностите по проекта и планиране на неговата окончателна 
реализация за края на 2021 г.  

Освен проектите свързани непосредствено с реализацията на Европейския целеви модел 
по отношение на краткосрочните пазари на електрическа енергия с физическа доставка, 
БНЕБ активно участва и през второто тримесечие на 2020 г. и в 4 проекта по програмата 
HORIZON 2020 (H2020), които са с научна и демонстрационна цел и способстват за 
пазарната интеграция и по-специално интеграцията на производители от ВЕИ на пазарен 
принцип, чрез нови технически и технологични решения. Такива са проектите: 

a. FLEXITRANSTORE - интегрирана платформа за повишена гъвкавост в 
интелигентните мрежи за пренос на данни със субекти за съхранение и 
голямо проникване на ВЕИ; 

b. INTERRFACE - създаване на интегрирана платформа за предоставяне на 
иновативни мрежови услуги и подобряване на ефективността на 
електроенергийните системи; 

c. TRINITY (TRansmission system enhancement of regIoNal borders by means of 
IntelligenT market technologY); 

d. FARCROSS (FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission 
through Innovation). 

На последно място, но не и по значение е напредъка осъществен от дружеството в посока 
на автоматизация и дигитализация на търговията на краткосрочните пазарни сегменти с 

 
4 XBID – Cross border Intraday е общоевропейски проект за пазарно обединение на пазарите „В рамките на 
деня “, който стартира вече на 15 граници в Европа на 12.06.2018.  
5 LIP 14 – Local Implementation Project към т.нар. трета и последна вълна на присъединяване към XBID, който 
обхваща границите BG-GR, GR-IT, IT-SI, IT-A и IT-FR  
6 SIDC - пазарното обединение на сегменти В рамките на деня на страните от ЕС, съгласно CACM и 
Европейския целеви подел за пазарна интеграция 
7 NEMO – необходима роля на Борсовия оператор при интеграцията на пазарите съгласно CACM. 
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физическа доставка, чрез проект за предоставяне на техническа свързаност чрез 
приложно-програмен интерфейс (API) на участниците на борсовия пазар. Това ще 
позволи свързване на съществуващите ERP системи на търговските участници, 
включващи в общия случай и платформи за оптимизация и роботизирана търговия 
директно към електронните платформи за търговия на пазари Ден напред и В рамките 
на дена, администрирани от БНЕБ ЕАД.  

 

 Анализ на финансово-икономическото състояние 
 

Информация за видовете приходи 

 

Приходите от договори с клиенти по видове  включват: 
2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 

Такси за търговия с електрическа енергия 3,768 3,151 

Годишна такса 690 697 

Такси за докладване на данни 168 165 

Такси участие 36 48 

Такси обучение 15 29 

Други такси 85 197 

Общо 4,762 4,287 

 

 

 2020 2019 

 BGN '000 BGN '000 

Сделки от покупко-продажби на електрическа енергия на 

борсов пазар:  
  

Приходи от продажби на електрическа енергия 466,166 364.577 

Разходи за покупка на електрическа енергия (466,166) (364.577) 

   

Суми, събирани от името на трети лица    

Приходи от „Цена Задължение към обществото“ 9.470 2.145 

Разходи за „Цена Задължение към обществото“ (9.470) (2.145) 

 - - 
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ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

Другите доходи от дейността включват: 2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 

 

Приходи от финансиране 94 85 

Общо  94 85 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ 

Разходите за материали и консумативи включват: 2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Рекламни материали  - 5 

Гориво и резервни части 2 3 

Канцеларски материали 2 - 

Офис консумативи 2 2 

Други материали 8 2 

Общо 14 12 

 

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 

Разходите за външни услуги включват: 2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Абонаментни и такси за опериране на платформи 455 319 

Докладване на данни 57 67 

Граждански договори 90 33 

Наем на офис 6 18 

Счетоводно обслужване 2 18 

Комуникации 10 5 

Застраховки 15 - 

Други 161 147 

Общо 796 607 
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РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

Разходите за персонала включват: 2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Текущи възнаграждения трудови договори 501 430 

Текущи възнаграждения Съвет на директорите 93 88 

Вноски по социалното и здравно осигуряване върху текущи 

възнаграждения 74 61 

Общо 668 579 

 

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

Другите разходи за дейността включват: 2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Командировки 19 34 

Други  23 25 

Общо 42 59 

 

 

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ 

Финансовите приходи включват: 
2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Приходи от лихви по депозити и текущи сметки в банки 1 2 

Общо 1 2 

 

 

РАЗХОД ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА  

Основните компоненти на разхода за данък в печалбата или загубата за отчетните 

периоди, са както следва: 

 

Отчет за всеобхватния доход (печалба или загуба за 

годината)  2020 2019  
BGN'000 BGN'000 

   

Данъчна печалба/(загуба) за годината на дружествата от 

Дружеството, нетно 
3,282 2,987 

Текущ разход за данък 328 299 

Отсрочени данъци върху печалбата от:   
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Възникване и обратно проявление на временни разлики    

Общо разход за данък върху печалбата, отчетен в 

отчета за всеобхватния доход (в печалбата или 

загубата за годината) 328 299 

 

 

 ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ  

 

 

Компютри  
Транспортни 

средства 
Стопански 
инвентар 

Активи с право 
на ползване 

Общо 

 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 
BGN'0

00 
BGN'0

00 
BGN'0

00 
BGN'000 

BGN'00
0 

BGN'
000 

BGN'00
0 

BGN'0
00 

BGN'0
00 

BGN'0
00 

Отчетна стойност            

Салдо на 1 януари 71 66 47 47 4 4   122 116 

Придобити 22 5   -     269   291 6 

Салдо на  30 юни 2020 93 71 47 47 4 4 269   413 122 

           

Натрупана 
амортизация 

  

        

Салдо на  1 януари 63 52 36 25 3 2   102 79 

Начислена 
амортизация за 
периода 

9 11 6 11   1 31   46 23 

Салдо на  30 юни 2020 72 63 42 36 3 3 31   116 102 

           

Балансова стойност на 
31 декември 

8 14 11 22 1 2   20 38 

Салдо на  30 юни 2020 21 8 5 11 1 1 238   265 20 
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1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 

 Лицензии Програмни продукти Интернет сайт 
В процес на 

придобиване 
Общо 

 

30.06. 31.12. 30.06. 31.12. 30.06. 31.12. 30.06. 31.12. 30.06. 31.12. 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 

BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 

Отчетна стойност        

Салдо на 1 
януари 

15 15 19 5 11 11 45 42 90 73 

Придобити - - - 14 - - - 3  17 

Салдо на 31 
декември 

15 15 19 19 11 11 45 45 90 90 

Натрупана амортизация       

Салдо на 1 
януари 

9 7 8 3 7 5 - - 24 15 

Начислена 
амортизация 
за периода 

1 2 4 1 1 2 - - 6 5 

Салдо на  30 
юни 

10 9 12 4 8 7 - - 30 20 

                     

Балансова 
стойност на 
31 декември 

6 8 11 2 4 6 45 45 66 61 

Балансова 
стойност на  
30 юни 

5 6 7 15 3 4 45 45 60 70 

 

Лицензиите включват лиценз за извършване на дейността „организиране на 

борсов пазар на електрическа енергия“, издаден с решение № Л-422 от 31.03.2014 г. 

на ДКЕВР за срок от 10 години. 

Разходите за придобиване на нематериални активи в размер на 45 х.лв. 

(31.12.2019 г.: 45 х.лв.) включват разходи за регистрация на търговски марки на ЕС 

и марки по Мадридската спогодба за територията на Сърбия, Македония, Турция, 

Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора, част от които се регистрират за индекси 

като наименование на търговско наименование /марка/ с оглед предстояща търговия 

с енергийни фючърси с финансова доставка. 
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АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ  

Отсрочените данъци към 30 юни са свързани със следните обекти в отчета за 

финансовото състояние: 

Описание на обектите  временна 

разлика 

данък 

10% 

  30.06.2020 30.06.2020 

  BGN'000 BGN'000 

    

Провизия за обезценка за очаквани кредитни 

загуби на търговски и съдебни  

 

1,350 135 

Провизия за обезценка за очаквани кредитни 

загуби на парични средства 

 

21 2 

Неизплатени доходи на физически лица, вкл. 

неизползвани отпуски 

 

80 8 

Дългосрочни задължения към персонала при 

пенсиониране 

 

20 3 

Общо активи по отсрочени данъци:   1,471 148 

    

     
 

 

 

ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ 

 

Дългосрочно предплатените разходи включват разходи, за  настройване и 

осигуряване на достъп до платформи за търговия и интеграция към системите на 

партньори във връзка с пазарните сегменти и услугите, предоставяни от Дружеството 

и към 31 март са както следва: 

 30.06.2020 31.12.2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Нетекуща част 313 343 

Текуща част  109 109 

Общо 422 452 
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ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ  

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ 

 

 Вземанията от клиенти в размер на 723 х.лв. (31.12.2019 г.: 339 х.лв.) 

включват вземания за дължими такси за оказани услуги съгласно правилника 

на БНЕБ (комисиони за сделки, такси за: регистрация, докладване на данни, 

такси обучения и други), които се заплащат обичайно при получаване на 

услугата и/или в рамките на 2-5 дни след издаване на фактурата (вземания по 

договори с клиенти).  

 

 

ВЗЕМАНИЯ ОТ КОНТРАГЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

 

Вземанията от контрагенти за електрическа енергия включват:  

 30.06.2020 31.12.2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Търговски вземания от сделки за покупко-продажба на 

електрическа енергия -брутен размер 2,649 3,029 

Провизия за обезценка за очаквани кредитни загуби - - 

Търговски вземания от сделки за покупко-

продажба на електрическа енергия, нетно 2,649 3,029 

 

 Вземанията от контрагенти за електрическа са възникнали от сделки за 

продажба на електрическа енергия на организирания борсов пазар на 

електрическа енергия, за които БНЕБ ЕАД като оператор на борсовия пазар се 

явява посредник (агент). Обичайната обращаемост на вземанията e до 30 дни. 

Вземанията са безлихвени, в лева. 

 

ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ  

Другите вземания и предплатени разходи включват: 

 

30.06.2020 31.12.201

9 

 BGN'000 BGN'000 

   

Съдебни вземания 6,747 6,747 

Провизия за обезценка по очаквани кредитни загуби  на 

съдебни вземания   (1,350) (1,350) 
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Съдебни вземания, нетно 5,397 5,397 

   

ДДС за възстановяване 641 2,191 

Платени аванси - 180 

Текуща част на дългосрочно предплатени разходи  109 109 

Разчети за гаранции и предоставени депозити 64 54 

Други вземания 6 22 

Други вземания, нетно 6,217 7,953 

   

 

Съдебните вземания с брутна стойност 6,747 х.лв. първоначално са възникнали през 

периода м.септември – м.октомври 2018 г. съгласно Договор за участие на борсов 

базар на електрическа енергия и не са били уредени в срок и съгласно Правилата за 

работа на организиран борсов пазар, Правилата за поведение на борсов пазар и 

Правилата за сетълмент, приети от оператора на борсовия пазар на електрическа 

енергия.  

 

 

 

 

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

 

Паричните средства и паричните еквиваленти включват: 30.06.2020 31.12.2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Парични средства по текущи разплащателни сметки 89,332 107,849 

Парични средства в каса 2 1 

Общо парични средства, брутен размер 89,334 107,850 

Провизия за обезценка за очаквани кредитни загуби (21) (21) 

   

Паричните средства и паричните еквиваленти, нетно: 89,313 107,829 

 

 

Лихвените равнища по разплащателните сметки са до 0.10 % в зависимост от 

сумите по разплащателните сметки, вида на валутата и пазарните условия.  
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Движението на коректива за обезценка по очаквани кредитни загуби на 

паричните средства е представен в таблицата по-долу: 

 

 

 2020 2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Салдо в началото на годината (21) (66) 

Провизия за обезценка за очаквани кредитни загуби в 

ефект от преминаване по МСФО 9 - - 

Реинтегрирана обезценка - 66 

Начислена през периода обезценка  - (45) 

Салдо в края на годината (21) (21) 

 

 

 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 

 30.06.2020 31.12.2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Основен акционерен капитал 2,177 2,177 

Други резерви 587 587 

Неразпределена печалба  7,549 6,797 

Общо 10,313 9,561 

 

Основен капитал 

Към 30.06.2020 г. регистрираният акционерен капитал на БНЕБ ЕАД възлиза на 

2,177 х.лв. (31.12.2019 г.: 2,177 х.лв.), разпределен в 217,664 напълно платени 

обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция - 10 лев.  

Другите резерви в размер на 587 х.лв. (31.12.2019 г: 587х.лв.) включват сумите 

за фонд „Резервен“, формирани от разпределение на печалбата на Дружеството. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА – начислен дивидент в полза на Българска 

фондова борса АД  

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ  

Дългосрочните задължения към персонала при пенсиониране включват сегашната 

стойност на задължението на Дружеството а за изплащане на обезщетения на лица 

от наетия персонал към датата на отчета за финансово състояние при настъпване на 

пенсионна възраст. 
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Съгласно Кодекса на труда в България всеки служител има право на обезщетение в 

размер на две брутни заплати при пенсиониране, а ако е работил при същия 

работодател през последните 10 години от трудовия му стаж, обезщетението е в 

размер на шест брутни заплати към момента на пенсиониране.  

 

Изменението в сегашната стойност на задълженията към персонала при 

пенсиониране е както следва: 

 

 30.06.2020 31.12.2019 

 BGN '000 BGN '000 

   

Сегашна стойност на задълженията на 1 януари 25 14 

   

Разход за текущ стаж за годината - 7 

   

Ефекти от последващи оценки за годината, в т.ч.:  - 4 

Актюерски печалби от промени във финансовите 

предположения - 4 

Сегашна стойност на задължението на 31 март 25 25 

 

 

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Получени гаранционни депозити от контрагенти 

Получените гаранционни депозити от контрагенти в размер на 51,833 х.лв. 

(31.12.2019 г.: 52,163 х.лв.) представляват депозити за участие на борсов пазар за 

гарантиране изпълнение на задълженията на всеки търговски участник при сделките 

за покупко-продажба на електрическа енергия, по които БНЕБ ЕАД е посредник 

(агент) и за които то носи финансовия риск. Депозитите се възстановяват при 

прекратяване на регистрацията на борсовия пазар, и при условие че търговският 

участник няма финансови задължения към него. При наличие на изискуеми 

финансови задължения на търговския участник към БНЕБ, наличното обезпечение се 

усвоява до размера на дължимото.   

Задължения към доставчици 

 

Задълженията към доставчици в размер на 47 х.лв. (31.12.2019 г.: 718 х.лв.) са 

текущи. 

Задължения към контрагенти за електрическа енергия 

Задълженията към контрагенти за електрическа енергия включват: 
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 30.06.2020 31.12.2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Търговски задължения за покупко-продажба  

на електрическа енергия  15,113 30,847 

Авансово платени суми за покупка на електрическа 

енергия  19,176 25,697 

 34,289 56,544 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Задълженията към персонала и социалното осигуряване 

включват: 30.06.2020 31.12.2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Текущи възнаграждения 100 83 

Задължения за неизползвани компенсируеми отпуски 46 46 

Задължения към социално и здравно осигуряване, 

свързани с текущи задължения 
16 20 

Задължения към социално и здравно осигуряване за 

компенсируеми отпуски 6 6 

Общо 168 155 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 

Задълженията за данъци включват: 30.06.2020 31.12.2019 

 BGN'000 BGN'000 

   

Данъци върху доходите на физическите лица 12 12 

Корпоративен данък 176 58 

Акциз 160 86 

Данъци върху разходите - 3 

Общо 348 159 

 

Данъчните задължения на дружеството са текущи.  

 

Лизингови дейности на Дружеството и начин на тяхното отчитане 
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ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ФИНАНСИРАНИЯ 

 

Към 30 юни 2020 получените финансирания са както следва:  

 

 

 

 

 30.06.2020 31.12.2019 

BGN’000 BGN’000 

   

Дългосрочна част 215  242  

Краткосрочна част 151  151  

 366  393  

 

Получените финансирания са получени от БНЕБ ЕАД средства, което чрез участие в 

консорциуми, е бенефициент по Програма Хоризонт 2020. Програмата представлява 

финансов инструмент за научни изследвания и иновации в рамките на инициативата 

на ЕС Европейски съвет по иновации. Програмата се управлява от Генерална 

дирекция научни изследвания и иновации на Европейската комисия. 

Проектите, в които БНЕБ ЕАД е участник са следните: 

·        FLEXITRANSTORE - Интегрирана платформа за повишена гъвкавост в 

интелигентни преносни мрежи със съоръжения за съхранение и голямо проникване на 

възобновяема енергия, период Октомври 2017 – Октомври 2021 г. Дружеството участва 

като консултант по проекта.  

·        INTERRFACE - Проектът разработва и експлоатира интегрирана паневропейска 

архитектура за мрежови услуги, която ще е интерфейс, който да позволява 

безпроблемна и координирана работа на всички заинтересовани страни, период 

ноември 2018 – ноември 2022 г. 

·        FARCROSS – програма улесняваща регионалното трансгранично предаване на 

електрическа енергия чрез иновации, период октомври 2019 – октомври 2023. 

Дружеството участва като консултант по проекта.  

·        TRINITY – трансмисионна система, подобряваща регионалните граници, чрез 

пазар на интелигентни технологии, период октомври 2019 – октомври 2023. 

Дружеството участва като консултант по проекта.  

 

 

 

Таблицата по-долу показва получените и усвоени средства за финансирани проекти 

за покриване на текущи разходи: 
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 30.06.2020 31.12.2019 

BGN’000 BGN’000 

   

1 януари 393 - 

Получени средства 67 484 

Признат приход от финансиране за текуща дейност  (94) (91)  

30 юни 366 393  

 


