П РО ТО КО Л
Со фи я, 1 8. 0 6. 20 1 8 г
от заседание на Борсов съвет
към Българска независима енергийна борса ЕАД

Днес, 18 юни 2018 г. от 14 часа в гр. София в офиса на Българска независима
енергийна борса /БНЕБ/ ЕАД на адрес: бул. Княз Александър Дондуков № 19, ет. 7,
се проведе редовно заседание на Борсовия съвет към БНЕБ ЕАД.
На заседанието присъстваха членовете на борсовия съвет: от квотата на
производителите - Дияна Ненова, Надя Евтимова, Мартин Тафров; от квотата на
търговците - Мартин Георгиев, Мартин Славов, Георги Самандов; от квотата на
потребителите - Костадин Алексиев; от страна на БНЕБ ЕАД - Никола Габровски и
Здравко Попов.
На заседанието присъстваха като гости, поканени от БНЕБ ЕАД съгласно чл. 69 от
Правилата за работа на борсовия съвет:
1. Васил Големански, изпълнителен директор на „Централен Депозитар“ АД, в
качеството си на председател на съвета на директорите на БНЕБ ЕАД;
2. Иван Такев, изпълнителен директор на „Българска фондова борса“ AД, в
качеството си на представител на едноличния собственик на капитала на
БНЕБ ЕАД;
3. Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ ЕАД;
4. Соня Николова-Кадиева, председател на АСЕП;
5. Атанас Георгиев – Представител на Контролиращия Управител, назначен от
Български енергиен холдинг /БЕХ/ ЕАД по силата на Ангажимент от страна на
БЕХ ЕАД към ЕК, Дирекция Конкуренция, съгласно дело АТ.39767.
Дневен ред, Дискусии и Решения
Заседанието протече с обсъждане на следните точки, както следва:
1. Тарифи на БНЕБ ЕАД
В хода на дискусията беше посочено, че от страна на БНЕБ ЕАД е внесена при
едноличния собственик на капитала, актуализирана бизнес програма, включваща
оценка на въздействието на промените в ЗЕ върху активността на участие и
ликвидността на отделните пазарни сегменти, част от борсовия пазар на електрическа
енергия. В актуализираната програма, е направена обоснована прогноза за промените
в ликвидността, респективно финансовото състояние на БНЕБ ЕАД, като ефекта от
тези промени се очаква да се забележи през втората половина на 2018 и в пълна
степен от началото на 2019 г. В тази връзка, от страна на БНЕБ ЕАД, както и от страна
на едноличния собственик на капитала на дружеството, беше изразено намерението
след оценка на реалното изменение на търгуваните на платформи на БНЕБ ЕАД
количества в резултат от променената среда (влизането в сила на промените в ЗЕ от
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01.07.2018 г.), да се пристъпи към актуализация на тарифата за таксите. Възможност
за такава актуализация би могло да има не по-рано от месец септември 2018 г.

2. Статус на процеса за избор и въвеждане на клирингова къща.
На срещата, беше представена следната информация свързана с проучването,
инициирано от БНЕБ ЕАД, във връзка с възможността за използването на клирингова
къща, в ролята на централен контрагент и за управление на риска:
a. През месеците април и май бяха проведени срещи с представители на две
клирингови къщи, обслужващи големи европейски енергийни борси. На
срещите бяха обсъдени въпросите свързани с ефектите от промяната на модела
на организирания пазар, а именно определянето на компания регистрирана
извън България, която да бъде страна по сключваните сделки и да управлява
риска от неплащане и недоставяне. По време на срещите, на които присъстваха
представители на БНЕБ ЕАД и представители на БФБ АД, бяха дискутирани
критериите за допускане до услугата на търговските участници, така също и
механизми за определяне структурата и вида на дължимото обезпечение.
b. През месец юли предстои и среща с най-голямата европейска клирингова къща,
оперираща на пазарите на електрическа енергия и природен газ, както с
физически, така и с финансов сетълмент.
Целта на дружествата от групата на БФБ АД на тези срещи е натрупването на
информация, която ще бъде използвана за окончателното вземане на решение за това
дали да бъде инициирана процедура по избор и сключване на договор за предоставяне
на услуга с клирингова къща оперираща на пазарите на електроенергия и природен
газ в ЕС. За вземането на окончателното решение, което, както бе обявено от г-н
Големански още на предишния борсов съвет, ще бъде направен до края на 2018 г., е
необходимо изготвянето на детайлен анализ на ефекта върху съществуващата
структура на пазара в пазарната зона на Република България. В тази връзка беше
решено първоначалната версия на анализа да бъде представено на членовете на
Борсовия съвет по време на следващото му редовно заседание през месец октомври.
3. Статус на процеса за въвеждане на ЕФЕТ договори.
По време на дискусията по тази точка от дневния ред, от страна на БНЕБ ЕАД, беше
обявено, че е стартиран процес по промяна в Правилата за работа на сегмент ЦПДД,
като се очакват предложения от страна на представителите на регистрираните
търговски участници. Тези предложения могат да постъпват по време на периода, в
който проекта на промените е публикуван на интернет сайта на БНЕБ ЕАД за мнения
и предложения. Този период се очаква да бъде достатъчно дълъг, като позволи на
всички заинтересовани страни да направят предложения.
Относно конкретното предложение за въвеждане на EFET/ЕФТЕ договори на
Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД), които да заменят
съществуващите към момента стандартизирани договори на БНЕБ ЕАД, беше изразено
опасението, че поради естеството и предназначението на този тип договори (за
сключване на ОТС сделки или такива на пазари без централен контрагент) ще бъдат
налице възможности за определяне на редица параметри по договора след сключване
на сделката (дори чрез устна договорка), което би предоставило възможност за
различно третиране на търговски участници.
Въпреки изразените опасения, от страна на БНЕБ ЕАД, г-н Константинов информира,
че ще бъде изготвен проект на EFET/ЕФТЕ договор (с фиксиран “election sheet”), който
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ще бъде подложен на обсъждане на следващо заседание на Борсовия съвет. От страна
но АЕЦ Козлодуй, г-н Тафров обяви, че вече са разработили няколко варианта на
договор, които ще бъдат предоставени на БНЕБ ЕАД за улеснение на работата по
промени в правилата и изготвяне на вариант на EFET/ЕФТЕ договор.
4. Участие в ЦПДД на търговски участници с повече от една лицензия.
По време на обсъждането на тази точка от дневния ред, беше подчертано следното:
a. На пазарните сегменти на БНЕБ ЕАД се регистрират юридически лица, а не
лицензии, т.е. дружество, което има повече от една лицензия може да има само
една регистрация на пазара;
b. При постъпило заявление за регистрация на БНЕБ ЕАД, се проверява, дали
съответния търговски участник има валидна лицензия за производство или
търговия, или е консуматор на електрическа енергия.
c. Тъй като не съществува разписано в ПТЕЕ или ЗЕ ограничение за
притежателите на активна лицензия за производство да купуват електрическа
енергия от свободния пазар, то БНЕБ ЕАД няма основание да налага
ограничения в този случай.
d. Тъй като не съществува ясно разписано в ПТЕЕ или ЗЕ ограничение за
индустриалните потребители на електрическа енергия да продават
електрическа енергия на краткосрочни пазари, в случай че това е необходимо
за балансирането им, от страна на БНЕБ ЕАД е отправено запитване до КЕВР с
молба за тълкувание и становище.
В заключение, от страна на БНЕБ ЕАД беше подчертано, че участието на
производител на електрическа енергия, с валидна лицензия за производство на
някой от сегментите на БНЕБ ЕАД с цел покупка и реализирането на сделка, не е
в нарушение на законодателството и не може да бъде ограничавано от пазарния
оператор.
5. Пазарно обединение с пазарите на Македония и други съседни страни.
По тази точка от дневния ред, представител на БНЕБ ЕАД, г-н Габровски информира
за следното:
a. На 12.04.2018 г. в рамките на инициативата WB6 (West Balkan 6 non-EU
countries), БНЕБ ЕАД стартиран проект за пазарно обединение с пазарната зона
на Република Македония. Проекта е основан на два меморандума за
разбирателство, от които единият е между министерствата на двете страни,
другият с по-оперативна насоченост е подписан между съответните регулатори,
пазарни и преносни оператори.
b. На 01.06.2018 г. се проведе и учредителната среща на Управляващия комитет
на проекта, на която бяха определени състава и структурата на работните
групи, които ще направят възможно осъществяването на проекта, както от
нормативна, така и от техническа гледна точка.
c. Заложената основна цел на проекта е обединение на пазарите ден напред на
двете пазарни зони до края на 2019 г.
6. Участие на БНЕБ ЕАД на ВЕИ чрез координатори на балансиращи групи.
По тази точка от дневния ред, от страна на БНЕБ ЕАД беше обяснено следното:
a. От гледна точка на необходимостта от отделна регистрация на координаторите
на БГ, които ще търгуват енергия произведена от ВЕИ, е създадена организация
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предвиждаща възможност за регистрация на допълнително портфолио с
отделен EIC код за известяване на количествата към системата за номинации
на ЕСО ЕАД.
b. Остава неизяснен въпросът как и чрез каква информация ФСЕС (Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“) ще следи за сделките
реализирани от тези координатори. Най-вероятно това ще бъдат данните
съдържащи графиците за обмен на тези координатори регистрирани в
системата за администриране на пазар на ЕСО ЕАД.
c. Друг, открит все още въпрос, е начина на събиране на ДДС върху премиите,
които ще бъдат изплащани от ФСЕС на производителите от ВЕИ, т.е. дали тази
финансова тежест ще бъде поета от купувачите на тази енергия (и в частност
БНЕБ ЕАД) или ще има друго решение, подкрепено от указание на НАП.
7. Обединяване на обезпечения за сегменти пазар Ден напред и ЦПДД.
По време на дискусията по тази точка от дневния ред, беше отбелязано от страна на
БНЕБ ЕАД, че на практика от началото на 2018 г., обезпечението за всички пазарни
сегменти е вече общо, т.е. може да се използва една банкова гаранция или един
депозит. Основна забележка от страна на представителите на Борсовия съвет е
ограничението за разпределяне на общото обезпечение по сегменти, както и
изискването това да се случва до определен момент предвиден в правилата за работа
на съответния пазарен сегмент. От страна на БФБ АД беше отбелязано, че при
наличието на клирингова къща този проблем ще бъде разрешен, като това ще стане
като част от цялостната промяна на модела на обезпеченията и управлението на
риска.
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