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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА 

на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, приет с решение на 

КЕВР по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 2 

№ на разпоредба 

/наименование 

на лицето 

Предложен текст Предложения на лицето за 

изменение и допълнение 

Мотиви на лицето Мотиви на КЕВР за 

приемане/отхвърляне на 

предложенията за изменение и 

допълнение 

Чл. 1 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 1. „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД, наричано 

по-нататък БНЕБ ЕАД, е титуляр 

на лицензия за организиране на 

борсов пазар на електрическа 

енергия, издадена на 

дружеството по реда и при 

условията на Закона за 

енергетиката. 

Чл. 1. „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД, наричано 

по-нататък БНЕБ ЕАД или 

оператор, е титуляр на лицензия за 

организиране на борсов пазар на 

електрическа енергия, издадена на 

дружеството по реда и при 

условията на Закона за 

енергетиката. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 1 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 1. „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД, наричано 

по-нататък БНЕБ ЕАД, е титуляр 

на лицензия за организиране на 

борсов пазар на електрическа 

енергия, издадена на 

дружеството по реда и при 

условията на Закона за 

енергетиката. 

Чл. 1. „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД, наричано 

по-нататък БНЕБ ЕАД и/или 

оператор/ът, е титуляр на лицензия 

за организиране на борсов пазар на 

електрическа енергия, издадена на 

дружеството по реда и при 

условията на Закона за 

енергетиката. 

Според дружеството 

предложението внася яснота 

относно начина, по който е 

наричано БНЕБ ЕАД в 

различните текстове от 

правилата. 

Предложението се приема по 

принцип, в редакцията по-горе. 

Чл. 2 

Асоциацията на 

търговците на 

електроенергия 

в България 

(АТЕБ) 

Чл. 2. Борсовият пазар на 

електрическа енергия, 

организиран от БНЕБ ЕАД, 

оперира при следните основни 

принципи: 

2. формиране на референтни 

Няма предложен конкретен текст. Според АТЕБ не е правилно да се 

твърди, че борсовият пазар 

оперира при основен принцип 

„формиране на референтни цени 

за всички търгувани продукти“. 

Част от продуктите, търгувани на 

Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка т. 2 се 

изменя така: 

„2. формиране на референтни 

цени за всички търгувани 

стандартизирани продукти; 
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цени за всички търгувани 

продукти; 

пазара за двустранни договори, са 

уникални и при само една 

сключена сделка за такъв продукт 

не може да се приеме, че 

постигната цена е референтна. 

Чл. 3 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 3. Настоящите правила 

регламентират организацията на 

дейността, правата и 

задълженията на всички 

търговски участници и на БНЕБ 

ЕАД във връзка с участието им, 

респективно с оперирането на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия в следните направления: 

1. пазарен сегмент „В рамките на 

деня“; 

2. пазарен сегмент „Ден напред“; 

3. пазарен сегмент „Двустранни 

договори“. 

Чл. 3. Настоящите правила 

регламентират организацията на 

дейността, правата и задълженията 

на търговските участници и на 

БНЕБ ЕАД във връзка с участието 

им, респективно с оперирането на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия в следните направления: 

1. пазарен сегмент „В рамките на 

деня“; 

2. пазарен сегмент „Ден напред“; 

3. пазарен сегмент „Двустранни 

договори“. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип, като е отразено по-

долу. 

Чл. 3 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

Чл. 3. Настоящите правила 

регламентират организацията на 

дейността, правата и 

задълженията на всички 

търговски участници и на БНЕБ 

ЕАД във връзка с участието им, 

респективно с оперирането на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия в следните направления: 

1. пазарен сегмент „В рамките на 

деня“; 

2. пазарен сегмент „Ден напред“; 

3. пазарен сегмент „Двустранни 

договори“. 

Чл. 3. (1) Настоящите правила 

регламентират организацията на 

дейността, правата и задълженията 

на търговските участници и на 

БНЕБ ЕАД във връзка с участието 

им, респективно с оперирането на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия в следните направления: 

1. пазарен сегмент „В рамките на 

деня“; 

2. пазарен сегмент „Ден напред“; 

3. пазарен сегмент „Двустранни 

договори“. 

(2) Борсовият оператор е страна по 

Дружеството счита за 

задължително ясното определяне 

на страните по сключените 

сделки на борсовия пазар с оглед 

избягване на неяснота, както и 

предвид нормата на чл. 33, ал. 2 и 

3 от ПТЕЕ. Посочва, че подобни 

текстове има в досега 

действащите правила и е 

безсмислено основно положение 

при търговията на борсовия пазар 

да се извлича по тълкувателен 

път, а не чрез ясно изписан текст. 

Предложението не се приема. 

По същество предложението е 

отразено в чл. 216, т. 1 и т. 2. 
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всички сделки (като продавач 

и/или купувач), сключвани на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ и на пазарен сегмент „Ден 

напред“. Сделките на пазарен 

сегмент „Двустранни договори“ се 

сключват между търговските 

участници. 

Чл. 4 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 4. Тези правила са 

задължителни за всички 

търговски участници и 

дружества в договорни 

отношения с БНЕБ ЕАД, към 

които са относими. 

Чл. 4. (нов) Участници на 

организиран борсов пазар на 

електрическа енергия могат да 

бъдат юридически лица, които 

отговарят на следните изисквания: 

1. имат активен достъп в регистъра 

на ЕСО ЕАД или друг мрежови 

оператор; 

2. имат валидна лицензия, издадена 

от КЕВР, ако такава се изисква за 

дейността; 

3. имат най-малко една година 

пазарен опит в търговията с 

електрическа енергия на друг 

организиран пазар или на извън 

борсов пазар (не е приложимо за 

лица, за които по закон се изисква 

задължително участие на борсов 

пазар); 

4. имат годишен оборот за 

предходната година не по-малък от 

………… лв.; 

5. нямат задължения към ЕСО 

ЕАД, друг мрежови оператор или 

фонд СЕС, в случай че по закон 

Според дружеството в проекта на 

правила липсват точни и ясни 

критерии относно изискванията и 

условията, на които трябва да 

отговарят кандидатите, за да са 

подходящи да станат борсови 

участници и да бъдат допуснати 

до борсова търговия. Практиката 

до момента показва, че е 

необходим качествен подбор и 

стриктен контрол още на етап 

кандидатстване за регистрация. 

Предложението не се приема.  
Законът за енергетиката (ЗЕ) не 

предвижда лицензионен/ 

разрешителен режим и не 

съдържа специални изисквания 

(технически, материални, 

финансови и др.), на които 

предварително трябва да 

отговарят лицата, желаещи да 

станат участници на 

организирания борсов пазар, нито 

делегира на КЕВР правомощия за 

уреждането на такива в 

ПРОБПЕЕ. Такива съществуват 

единствено по отношение 

заявителите за издаване на 

лицензия за дейностите по ЗЕ, 

както и по отношение лицата, 

които имат право да сключват 

сделки по свободно договорени 

цени (чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), като 

същите са детайлно разписани в 

подзаконови нормативни актове, 

приемани от Комисията, а именно 

в правилата по чл. 24, ал. 3 от ЗЕ 
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или друг нормативен акт се 

изисква участниците да заплащат 

съответните цени или отчисления. 

 

Предложеният в проекта чл. 4 се 

преномерира на чл. 5. 

и в наредбата по чл. 60 от ЗЕ. 

Предвид горното, първоначалната 

регистрация на организирания 

борсов пазар не следва да бъде 

поставяна в зависимост от 

предварителното изпълнение на 

условия и критерии, 

непредвидени в закона и в 

частност в законовата делегация 

на чл. 21, ал. 1, т. 42 от ЗЕ. 

Чл. 7 

АТЕБ 

Чл. 7. БНЕБ ЕАД определя 

приложими цени към дейността 

на борсовия пазар, които 

оповестява в Тарифа за таксите 

на БНЕБ ЕАД, публикувана на 

интернет страницата на 

оператора. Търговските 

участници и всички дружества в 

договорни отношения с БНЕБ 

ЕАД, към които са относими, са 

длъжни да заплащат 

приложимите цени, определени в 

Тарифа за таксите на БНЕБ ЕАД. 

Чл. 7. КЕВР определя Тарифите за 

таксите на БНЕБ ЕАД, които са 

част от настоящите правила и се 

публикуват като приложение към 

правилата и на интернет 

страницата на борсовия оператор. 

Търговските участници и всички 

дружества в договорни отношения 

с БНЕБ ЕАД, към които са 

относими, са длъжни да заплащат 

приложимите цени, определени в 

Тарифа за таксите на БНЕБ ЕАД. 

Според АТЕБ чл. 7 регламентира 

кой определя тарифите и къде се 

публикуват, следователно чрез 

промени в правилата КЕВР може 

да влияе върху тарифите на 

борсата. Аргументите на 

асоциацията за предложената 

промяна са свързани с факта, че 

БНЕБ ЕАД е монополно 

дружество и участниците на 

българския пазар, които искат да 

търгуват на едро, нямат друг 

избор освен да заплащат 

тарифите на БНЕБ ЕАД. От 

финансовите отчети на борсата е 

видно, че в годините от 2016 до 

2018 г. печалбата на БНЕБ ЕАД 

преди данъци се увеличава над 

500% до 4 262 000 лв. В тази 

връзка АТЕБ предвижда, че през 

2019 г. печалбата на БНЕБ ЕАД 

ще е още по-голяма, което 

означава, че дори повече средства 

Предложението не се приема. 
Предложението на  АТЕБ за 

изменение на чл. 7 не е в 

съответствие с  предмета на 

настоящите правила, както и с  

правомощията на КЕВР, 

регламентирани изчерпателно в 

ЗЕ. В тази връзка следва да се 

вземе предвид, че според 

действащата законова уредба 

цените на услугите, предоставяни 

от борсовия оператор, не 

подлежат на 

утвърждаване/определяне от 

Комисията. 
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са надвзети от пазара, което 

рефлектира в увеличение на 

крайните цени на 

електроенергията. Според АТЕБ 

целта на БНЕБ ЕАД е да 

осигурява платформи за 

търговия, а не да реализира 

печалби и да раздава дивиденти. 

Асоциацията дава като пример за 

„желанието“ на пазарните 

участници да търгуват през 

борсата, количеството 

изтъргувана електроенергия през 

първата година, когато борсата 

още не е задължителна 

платформа. Тогава са 

изтъргувани само 2.5 TWh, 

докато заради задължението по 

ЗЕ това количество през 2019 

надхвърля 23,5 TWh. Затова с цел 

платформите на борсата да са 

наистина изгодни за търговия, 

тарифите трябва да се определят 

от независим орган и да са 

разходоориентирани. В тази 

връзка АТЕБ цитира протокол от 

заседанието на Борсов съвет от 

06.02.2020 г., в който според 

ръководството на БНЕБ ЕАД 

„...няма определена от 

едноличния собственик на 

капитала на БНЕБ ЕАД 

процедура, по която се определят 

таксите на оператора“, от който 
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цитат прави извод, че таксите на 

БНЕБ ЕАД се определят на 

произволен принцип, поради 

което КЕВР следва да се намеси. 

АТЕБ отново цитира същия 

протокол: „По отношение на 

таксата оборот на търгове с 

отклонение, въведена при 

последната промяна на Тарифата 

на таксите от 11.11.2019 г., 

финансовият директор на БНЕБ 

ЕАД обясни, че целта на тази 

такса е насърчаване на 

търговията със стандартизирани 

продукти на краткосрочните 

пазарни сегменти, както и да 

послужи като инструмент за 

контрол на поведението на 

търговските участници“, като 

според асоциацията от текста 

следва, че борсата чрез таксите 

контролира поведението на 

търговските участници и по-

точно насърчава един вид 

търговия спрямо друг. Тоест 

БНЕБ ЕАД не предоставя само 

платформа за търговия, а има 

властта чрез тарифите да диктува 

какво да търгуват пазарните 

участници. 

Чл. 7 

Асоциация 

„Свободен 

Чл. 7. БНЕБ ЕАД определя 

приложими цени към дейността 

на борсовия пазар, които 

Чл. 7 Приложимите цени към 

дейността на борсовия пазар са 

регулаторно определени в Тарифа 

АСЕП изразява несъгласието си с 

чл. 7 от проекта, според който 

БНЕБ ЕАД самостоятелно 

Предложението не се приема 

съгласно изложените по-горе 

мотиви. 
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енергиен пазар“ 

(АСЕП) 

оповестява в Тарифа за таксите 

на БНЕБ ЕАД, публикувана на 

интернет страницата на 

оператора. Търговските 

участници и всички дружества в 

договорни отношения с БНЕБ 

ЕАД, към които са относими, са 

длъжни да заплащат 

приложимите цени, определени в 

Тарифа за таксите на БНЕБ ЕАД. 

за таксите на БНЕБ ЕАД, 

приложение на тези Правила. 

Търговските участници и всички 

дружества в договорни отношения 

с БНЕБ ЕАД, към които са 

относими, са длъжни да заплащат 

приложимите цени, определени в 

Тарифа за таксите на БНЕБ ЕАД. 

определя приложими цени към 

дейността на борсовия пазар, 

които оповестява в Тарифа за 

таксите. За пореден път АСЕП 

застъпва позиция, която според 

асоциацията съвпада с тази на 

повечето пазарни участници, че 

докато БНЕБ ЕАД е 

задължителна и единствена 

борсова платформа, съгласно 

Закона за енергетика, КЕВР 

следва да определя цените за тази 

дейност, подобно на останалите 

лицензианти с монополни 

дейности (пренос на 

електроенергия, системни услуги, 

разпределение и др.). АСЕП 

посочва, че не съществуват 

правни пречки Тарифата за 

таксите да се включи в правилата 

като приложение и цените да се 

определят от регулатора на база 

необходимите приходи на БНЕБ 

ЕАД. 

Чл. 9 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 9. Всеки търговски участник 

се съгласява, че наименованието 

на дружеството, адресът, лицата 

за контакт, както и телефонните 

номера, имейли и адресите за 

кореспонденция са публична 

информация и могат да бъдат 

използвани, предоставяни и 

публикувани от БНЕБ ЕАД за 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството счита, че 

идентифициращите данни за 

лицата за контакт, техните 

телефони и електронни адреси 

представляват лични данни по 

смисъла на Закона за защита на 

личните данни, поради което не 

могат априори да бъдат обявени 

за публична информация. С оглед 

Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

Чл. 9. Всеки търговски участник 

се съгласява, че наименованието 

и адресът на дружеството, лицата 

за контакт, както и телефонните 

номера, имейли и адресите за 



 

 

 

стр. 8 от 184 

целите на дейността му. горното предлага лицата за 

контакт да бъдат изключени от 

редакцията на чл. 9. 

кореспонденция могат да бъдат 

използвани, предоставяни и 

публикувани от БНЕБ ЕАД за 

целите на дейността му. 

Чл. 10 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 10. Процедурата по 

регистрация на борсов пазар на 

електрическа енергия включва: 

1. подаване на заявление за 

регистрация; 

2. сключване на договор за 

участие; 

3. предоставяне на обезпечение; 

4. плащане на изискуемите такси; 

5. получаване на сертификат за 

успешно преминато обучение; 

6. предоставяне на достъп. 

Чл. 10. Процедурата по 

регистрация на борсов пазар на 

електрическа енергия включва 

следните етапи: 

1. подаване на заявление за 

регистрация; 

2. сключване на договор за 

участие; 

3. предоставяне на обезпечение; 

4. плащане на изискуемите такси; 

5. получаване на сертификат за 

успешно преминато обучение; 

6. предоставяне на достъп. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 10 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 10. Процедурата по 

регистрация на борсов пазар на 

електрическа енергия включва: 

4. плащане на изискуемите такси; 

Чл. 10. Процедурата по 

регистрация на борсов пазар на 

електрическа енергия включва: 

4. плащане на  приложимите цени 

съгласно тарифата за таксите; 

Според дружеството новият текст 

е в съответствие с чл. 7. 
Предложението се приема по 

принцип, като разпоредбата 

придобива следната редакция: 

Процедурата по регистрация на 

борсов пазар на електрическа 

енергия включва: 

4. плащане на  приложимите цени 

съгласно Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД.; 

Чл. 11 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 11. (2) няма съществуващ 

текст. 

(3) няма съществуващ текст. 

(4) няма съществуващ текст. 

Чл. 11. (2) Заявлението за 

регистрация съдържа следната 

информация: 

1. пълно наименование на 

кандидата, идентификационен № 

по ДДС и единен 

Дружеството счита, че 

препратката на чл. 11, ал. 1 само 

към образец на заявление за 

регистрация, който към момента 

на обсъждане на проекта на 

правила е с неясно съдържание, 

Предложението не се приема. 
Информацията, съдържаща се в 

образеца на заявлението за 

регистрация, не следва да се 

посочва изрично, тъй като 

условията, на които следва да 
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идентификационен код (ЕИК), под 

който юридическото лице е 

вписано в Агенцията по 

вписванията; 

2. категория на кандидата като 

търговски участник съгласно чл. 

100 от Закона за енергетиката; 

3. адрес на управление и адрес за 

кореспонденция на кандидата; 

4. име/имена и данни за 

лицето/лицата за контакт, 

което/които представляват 

кандидата; 

5. данни за притежаваната от 

кандидата лицензия според Закона 

за енергетиката (№ на лицензия, 

дейност и срок на валидност); 

6. енергиен идентификационен код 

и принадлежност към балансираща 

група; 

7. данни за банкова сметка в лева 

за целите на разплащанията, 

възникнали в резултат на 

реализирани сделки на борсовия 

пазар на електрическа енергия; 

8. данни за лицата с активен 

достъп, упълномощени да подават 

оферти от името на кандидата, и 

лицата с пасивен достъп; 

9. данни за лицата, отговорници за 

сетълмента и обезпеченията на 

заявителя. 

(3) Към заявлението се изисква 

предоставянето и на следните 

създава предпоставка операторът 

да променя изискванията към 

кандидатите, без това да е 

преминало през съответната 

санкция на КЕВР, което 

противоречи на изискването на т. 

42 на чл. 21, ал. 1 от ЗЕ. 

В тази връзка предлага в чл. 11 да 

се въведе нова алинея, която ясно 

да определя минималния 

необходим обем от информация, 

както и изискуемите документи, 

които заявителят следва да 

представи. 

отговарят участниците на 

организиран борсов пазар, са 

регламентирани в действащата 

нормативна уредба, в т.ч. Закона 

за енергетиката, Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ), Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ) и 

др. В тази връзка следва да се 

вземе предвид, че съгласно чл. 4, 

ал. 2  от  Закона за  ограничаване 

на административното 

регулиране и административния 

контрол върху стопанската 

дейност  всички изисквания, 

необходими за започването и за 

осъществяването на дадена 

стопанска дейност, както и за 

извършването на отделна сделка 

или действие, се уреждат със 

закон. 
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документи: 

1. удостоверение за регистрация по 

ЗДДС; 

2. удостоверение за актуално 

състояние от интернет страницата 

на Търговския регистър към 

Агенцията по вписвания; 

3. декларация, че заявителят ще 

купува електрическа енергия за 

целите на собственото си 

потребление – попълва се само от 

потребители на електрическа 

енергия; 

4. декларация, че заявителят не е 

обявен в несъстоятелност, не е в 

производство за обявяване в 

несъстоятелност и не е в 

производство по ликвидация; 

5. данни за източниците за 

финансиране на дейността, вкл. за 

финансово гарантиране на 

сключваните сделки, както и 

доказателства за наличието на тези 

източници; 

6. декларация за наличие/отсъствие 

на каквато и да е форма на 

свързаност съгласно Търговския 

закон с регистрирани търговски 

участници на организиран борсов 

пазар, администриран от БНЕБ 

ЕАД; 

7. годишни финансови отчети на 

заявителя за последните 3 години. 

Ако годишният финансов отчет 
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подлежи на независим финансов 

одит, кандидатът представя и 

одиторския доклад; 

8. справка за липса на публични 

държавни и общински задължения, 

задължения към мрежовите 

оператори и фонд СЕС, вкл. 

забавени плащания за последните 

три години. 

(4) Ежегодно, в срок до 31 март, 

регистрираните търговски 

участници предоставят на БНЕБ 

ЕАД актуализирана информация по 

ал. 3, т. 5, 6, 7 и 8. 

Чл. 12 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 12. БНЕБ ЕАД разглежда 

заявлението за регистрация в 

срок до 5 (пет) работни дни, като 

извършва проверка на 

предоставените данни. При 

необходимост от предоставяне на 

допълнителна информация и/или 

нередовност на заявлението за 

регистрация, операторът 

предписва на заявителя срок за 

представяне на допълнителна 

информация и/или за 

отстраняване на нередовностите. 

Срокът за разглеждане на 

заявлението за регистрация се 

спира за времето на 

допълнителния срок и 

продължава да тече след 

изпълнение на предписанието на 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че 

доколкото регистрацията на 

борсовия пазар представлява вид 

административна процедура и се 

осъществява от дружество, чиято 

дейност по същество е 

монополна, е необходимо всички 

срокове да бъдат предварително 

нормативно определени. В 

конкретния случай, по аналогия с 

други подобни процедури на 

регистрация при ЕСО ЕАД, 

предлага срокът да бъде 7 или 14 

календарни дни. 

Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка 

разпоредбата придобива следната 

редакция: 

Чл. 12. БНЕБ ЕАД разглежда 

заявлението за регистрация в срок 

до 5 (пет) работни дни, като 

извършва проверка на 

предоставените данни. При 

необходимост от предоставяне на 

допълнителна информация и/или 

нередовност на заявлението за 

регистрация, операторът 

предписва на заявителя срок от 3 

(три) работни дни за представяне 

на допълнителна информация 

и/или за отстраняване на 

нередовностите. Срокът за 

разглеждане на заявлението за 
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оператора. регистрация се спира за времето 

на допълнителния срок и 

продължава да тече след 

изпълнение на предписанието на 

оператора. 

Чл. 13 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 13. БНЕБ ЕАД допуска до 

регистрация единствено лица, 

които не го излагат на 

репутационен или финансов 

риск. 

Чл. 13. БНЕБ ЕАД допуска до 

регистрация единствено лица, 

които не излагат оператора и 

пазара на репутационен или 

финансов риск. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-долу. 

Чл. 13 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 13. БНЕБ ЕАД допуска до 

регистрация единствено лица, 

които не го излагат на 

репутационен или финансов 

риск. 

Чл. 13. БНЕБ ЕАД допуска до 

регистрация и участие на борсов 

пазар на електрическа енергия 

единствено лица, които не го 

излагат на репутационен или 

финансов риск. 

Предложението цели прецизиране 

на текста. 
Предложението се приема. 

Чл. 13 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 13. БНЕБ ЕАД допуска до 

регистрация единствено лица, 

които не го излагат на 

репутационен или финансов 

риск. 

Няма предложен конкретен текст. Предвид факта, че участието на 

сегментите на БНЕБ ЕАД в 

редица случаи е задължително, от 

една страна, а от друга, че БНЕБ 

ЕАД е единственият организиран 

борсов пазар в Република 

България, дружеството счита за 

нужно да бъдат разписани 

критерии кога са налице 

описаните в разпоредбата рискове 

за оператора. 

Предложението не се приема, 

тъй като  описаните в 

разпоредбата рискове за 

оператора могат да възникнат при  

множество различни хипотези. Не 

е възможно такива да бъдат 

конкретно изброени, предвид на 

което разпоредбата следва да 

предоставя на оператора правото 

да преценява за всеки конкретен 

случай дали подобен риск 

съществува или не. 

Чл. 13 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 13. БНЕБ ЕАД допуска до 

регистрация единствено лица, 

които не го излагат на 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството трябва да се 

въведе дефиниция и да има 

яснота какво значи репутационен 

Предложението не се приема 

предвид изложените по-горе 

аргументи. 
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репутационен или финансов 

риск. 

и финансов риск, както и да се 

предвиди процедура за 

определянето му. 

Чл. 13 

„Национална 

електрическа 

компания“ ЕАД 

(НЕК ЕАД) 

Чл. 13. БНЕБ ЕАД допуска до 

регистрация единствено лица, 

които не го излагат на 

репутационен или финансов 

риск. 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството не са 

разписани ясно какви са 

критериите, които биха могли да 

изложат БНЕБ ЕАД на 

репутационен риск и съответно 

на финансов риск, поради това 

съществува опасност БНЕБ ЕАД 

еднолично да определя кой 

участник е потенциален носител 

на горецитираните рискове, 

въпреки че условията за 

регистрация са изпълнени от 

страна на участника. 

Предложението не се приема 

предвид изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 14 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 14. БНЕБ ЕАД отказва 

регистрация, когато заявителят 

не отговаря на изискванията, 

установени в тези правила, като 

изпраща мотивите за това на 

заявителя. 

Чл. 14. БНЕБ ЕАД отказва 

регистрация, когато заявителят не 

отговаря на изискванията, 

установени в тези правила, като 

официално го уведомява за 

мотивите на отказа. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 21 

Българска 

федерация на 

индустриалните 

енергийни 

консуматори 

(БФИЕК) 

Чл. 21. (1) Всеки търговски 

участник е длъжен да определи 

минимум 2 (две) физически лица 

като отговорници за търговия. 

При посочването на лицата 

търговският участник декларира 

пред оператора, че същите са 

оправомощени да го 

представляват пред БНЕБ ЕАД 

във връзка с участието на 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК задължителното 

изискване за определяне на 

минимум 2 физически лица като 

отговорници за търговия ще 

възпрепятства участието на малки 

компании на борсов пазар, 

поради което предлага то да 

отпадне. 

Предложението не се приема. 
Изискването за посочване на 

минимум две лица като 

отговорници за търговия 

гарантира непрекъснатост на 

процесите при борсовата 

търговия във всеки един момент, 

което ще бъде от полза дори за 

малките участници. 
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борсовия пазар на електрическа 

енергия и имат право да подават, 

анулират и модифицират оферти, 

изпращат заявки за подаване, 

модифициране или анулиране на 

оферти на оператора и/или 

заявления за иницииране на 

търгове. 

(2) Всеки отговорник за търговия 

е длъжен да премине курс на 

обучение за запознаване с тези 

правила и за работа със 

съответната ЕСТ, съгласно 

Инструкция № 1 „Обучение“, 

публикувана на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

Чл. 22 

НЕК ЕАД 

Чл. 22. (1) Операторът създава за 

всеки търговски участник 

определен брой профили, който 

съответства на броя на 

посочените отговорници за 

търговия по чл. 21. 

(2) За пазарен сегмент 

„Двустранни договори“ 

операторът създава 2 (два) 

безплатни профила за всеки 

търговски участник, като за 

всеки допълнителен профил се 

заплаща такса в съответствие с 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД. 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството, с 

редакционния текст не става ясно 

дали се въвежда нова такса или 

не. 

НЕК ЕАД не е предложило 

конкретен текст, който да бъде 

разгледан.  

Чл. 24 

„ЕВН България“ 

Чл. 24. Търговският участник е 

длъжен незабавно да изпрати 

Чл. 24. Търговският участник е 

длъжен незабавно да изпрати 

Според дружеството трябва да се  
въведат конкретни срокове за 

Предложението се приема. 
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ЕАД официално уведомление до БНЕБ 

ЕАД при промяна на лице, 

посочено като отговорник за 

търговия. Операторът 

своевременно прекратява 

достъпа и изпраща официално 

уведомление с потвърждение на 

търговския участник. Последният 

остава обвързан и отговорен за 

всички пропуски, действия и 

бездействия от страна на 

отговорника за търговия до 

момента, в който БНЕБ ЕАД е 

изпратило официално 

уведомление, че достъпът e 

прекратен. 

официално уведомление до БНЕБ 

ЕАД при промяна на лице, 

посочено като отговорник за 

търговия. В срок от 1 работен ден 

операторът прекратява достъпа и 

изпраща официално уведомление с 

потвърждение на търговския 

участник. Последният остава 

обвързан и отговорен за всички 

пропуски, действия и бездействия 

от страна на отговорника за 

търговия до момента, в който 

БНЕБ ЕАД е изпратило официално 

уведомление, че достъпът e 

прекратен. 

прекратяване достъпа на 

отговорник за търговия, по 

възможност до няколко часа. 

Това е с цел да се избегнат 

евентуални спорове и е в интерес 

както на БНЕБ ЕАД, така и на 

търговците. Посочва също, че ако 

операторът не прекрати достъпа 

своевременно има риск, например 

бивш служител, да направи 

нарочно сделки, които могат да 

доведат до много сериозни загуби 

за компанията. 

Глава втора 

Раздел III 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Раздел III 

Достъп до електронни системи за 

сетълмент 

Раздел III 

Достъп до електронни системи за 

сетълмент и обезпечения 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Текстът е ясен и не следва да се 

изменя. 

Чл. 25 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 25. (2) Всеки отговорник за 

сетълмент и обезпечения е 

длъжен да премине курс на 

обучение за запознаване с тези 

правила и за работа със 

съответната електронна система 

за сетълмент, съгласно 

Инструкция № 1 „Обучение“, 

публикувана на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

Чл. 25. (2) Всеки отговорник за 

сетълмент и обезпечения е длъжен 

да премине курс на обучение за 

запознаване с тези правила и за 

работа със съответната електронна 

система за сетълмент и 

обезпечения, съгласно Инструкция 

№ 1 „Обучение“, публикувана на 

интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Текстът е ясен и не следва да се 

изменя. 

Чл. 25 

БФИЕК 

Чл. 25. (2) Всеки отговорник за 

сетълмент и обезпечения е 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК от текста на 

разпоредбата не става ясно дали 
Предложението не се приема. 

Коментарът е относим към 
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длъжен да премине курс на 

обучение за запознаване с тези 

правила и за работа със 

съответната електронна система 

за сетълмент, съгласно 

Инструкция № 1 „Обучение“, 

публикувана на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

това обучение е платено. 

Посочва, че тъй като досега 

такова условие не е 

съществувало, следва да се 

уточни, какво се случва с 

отговорниците, намиращи се в 

ситуация на заварено положение 

при приемане на правилата. 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД, която не е предмет на 

настоящото административно 

производство. 

 

Чл. 26 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 26. (1) БНЕБ ЕАД осигурява 

достъп до електронните системи 

за сетълмент, като създава 

индивидуално потребителско 

име на всеки отговорник за 

сетълмент и обезпечения и 

изпраща активационен линк на 

имейла за контакт на съответното 

лице съгласно чл. 25. 

Чл. 26. (1) БНЕБ ЕАД осигурява 

достъп до електронните системи за 

сетълмент и обезпечения, като 

създава индивидуално 

потребителско име на всеки 

отговорник за сетълмент и 

обезпечения и изпраща 

активационен линк на имейла за 

контакт на съответното лице 

съгласно чл. 25. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Текстът е ясен и не следва да се 

изменя. 

Чл. 27 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 27. Всеки отговорник за 

сетълмент и обезпечения носи 

отговорност за съхраняването и 

опазването на индивидуалните 

потребителско име и парола за 

достъп до електронните системи 

за сетълмент. Операторът не 

носи отговорност, ако 

отговорник за сетълмент и 

обезпечения предоставя 

индивидуалните потребителско 

име и парола за достъп на трети 

лица. 

Чл. 27. Всеки отговорник за 

сетълмент и обезпечения носи 

отговорност за съхраняването и 

опазването на индивидуалните 

потребителско име и парола за 

достъп до електронните системи за 

сетълмент и обезпечения. 

Операторът не носи отговорност, 

ако отговорник за сетълмент и 

обезпечения предоставя 

индивидуалните потребителско 

име и парола за достъп на трети 

лица. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Текстът е ясен и не следва да се 

изменя. 

Чл. 28 Чл. 28. Отговорниците за Чл. 28. Отговорниците за Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 



 

 

 

стр. 17 от 184 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

сетълмент и обезпечения са 

задължени да се информират за 

сключените сделки, размера на 

обезпечението и друга 

информация, предоставена чрез 

електронните системи за 

сетълмент. 

сетълмент и обезпечения са 

задължени да се информират за 

сключените сделки, размера на 

обезпечението и друга 

информация, предоставена чрез 

електронните системи за сетълмент 

и обезпечения. 

Текстът е ясен и не следва да се 

изменя. 

Глава трета 

чл. 30 – чл. 41 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Глава трета 

Прекратяване на регистрация 

Раздел I 

Оттегляне 

Чл. 30. Всеки търговски участник 

има право да се оттегли от 

участие на борсовия пазар на 

електрическа енергия с писмено 

заявление, изпратено до БНЕБ 

ЕАД най-малко 10 (десет) 

работни дни преди датата на 

прекратяване на регистрацията 

на борсовия пазар на 

електрическа енергия. 

 

Чл. 31. БНЕБ ЕАД разглежда 

заявлението по чл. 30 и се 

произнася по него в разумен 

срок. 

 

Раздел II 

Отстраняване 

 

Чл. 32. Операторът има право да 

отстрани търговски участник от 

определен пазарен сегмент, част 

Предлага изцяло нова глава трета: 

 

Глава трета 

Прекратяване на регистрация 

Раздел I 

Отстраняване 

Чл. 31. Операторът отстранява 

търговски участник от някой от 

борсовите сегменти или от 

борсовия пазар при наличие на 

някое от следните обстоятелства: 

1. участникът не спазва 

задълженията, произтичащи от 

Закона за енергетиката, правилата 

по чл. 91, ал. 2 от Закона за 

енергетиката или друг нормативен 

документ, който има отношение 

към участието на търговски 

участник на борсовия пазар; 

2. участникът не спазва 

задълженията, произтичащи от 

настоящите правила и/или 

сключените допълнителни 

споразумения или индивидуалните 

условия на сегмент „Двустранни 

договори“; 

Дружеството намира за 

необходимо главата да се 

преработи изцяло. Според него 

практиката до момента показва, 

че липсват достатъчно ефективни 

и работещи механизми, чрез 

които борсовият оператор да се 

справи с неизрядните търговски 

участници. Необходимо е 

предвиждането на мерки, които 

да имат дисциплиниращ и 

възпиращ ефект за търговските 

участници, а участието на борсата 

да е свързано с отговорно 

поведение. 

Отбелязва, че в така предложения 

проект отново е налице 

възможността за многократна 

повторяемост на нарушенията и 

възстановяване на достъпа на 

некоректни търговски участници, 

което излага пазара на 

необоснован риск. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД посочва, че 

за разлика от краткосрочните 

пазари, където страна по сделките 

Предложението за изцяло нова 

глава трета не се приема. 
Изложените от дружеството 

мотиви не обосновават 

необходимост от цялостно 

преработване и приемане на 

напълно нова глава, в т.ч. не са 

посочени мотиви кое налага 

разместването на отделните 

раздели.  

Независимо от горното, следва да 

се вземе предвид, че някои от 

предложените текстове се 

приемат по принцип, което е 

отразено по-долу. 
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от борсовия пазар на 

електрическа енергия, при 

неизпълнение на едно или повече 

от следните задължения: 

1. търговският участник да 

спазва задълженията, 

произтичащи от Закона за 

енергетиката, правилата по чл. 

91, ал. 2 от Закона за 

енергетиката или друг 

нормативен документ, който има 

отношение към участието на 

търговски участник на борсовия 

пазар; 

2. търговският участник да 

спазва задълженията, 

произтичащи от тези правила; 

3. търговският участник да 

отговаря на условията за 

регистрация на пазарен сегмент, 

част от борсовия пазар на 

електрическа енергия, 

съдържащи се в ЗЕ, правилата по 

чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и/или тези 

правила. 

 

Чл. 33. При неизпълнение на 

задължение по чл.32 БНЕБ ЕАД 

изпраща официално уведомление 

до търговския участник като 

определя разумен срок за 

неговото изпълнение. 

 

Чл. 34. (1) При неизпълнение на 

3. участникът не отговаря на 

условията за регистрация на борсов 

пазар на електрическа енергия, 

съдържащи се в Закона за 

енергетиката, правилата по чл. 91, 

ал. 2 от Закона за енергетиката 

и/или настоящите правила, поради 

настъпила промяна в 

обстоятелствата, за която не е 

уведомен борсовия оператор. 

Чл. 32. (1) При констатиране на 

някое от обстоятелствата по чл. 31, 

операторът официално уведомява 

търговския участник относно 

допуснатото нарушение, като 

предписва срок, в който същото да 

бъде отстранено. 

(2) Операторът е длъжен да 

съобрази дадения срок с характера 

на извършеното нарушение, така че 

това да не води до увеличаване на 

търговския и финансов риск или 

причиняване на допълнителни 

вреди за изправната страна по 

сделката, за оператора или пазара 

като цяло. 

Чл. 33. (1) След изтичане на срока, 

даден за отстраняване на 

нарушението и при неизпълнение 

на предписанието, операторът 

отстранява търговския участник от 

сегмента или борсовия пазар като 

прекратява достъпа му до него. 

(2) Когато неизпълнението се 

е борсовия оператор и поради 

краткосрочността на търгуваните 

продукти рискът е значително по-

малък, при дългосрочните 

договори съществува определена 

група търговски участници, която 

допуска системно нарушения, 

свързани с неплащане на енергия, 

на лихви; непредоставяне на 

обезпечения, а в последните 

няколко седмици и с неприемане 

на енергия. Предвид горното не 

счита, че един системно 

отстраняван търговски участник 

трябва да е равнопоставен на 

останалите борсови членове. В 

тази връзка предлага 

нарушенията да бъдат сведени до 

определен краен брой (максимум 

3), след което да следва 

изключване от пазара, без право 

на повторна регистрация. 

Подчертава, че изключването 

трябва да засяга всички сегменти, 

тъй като няма гаранции, че 

некоректното поведение, 

регистрирано в един сегмент, 

няма да се пренесе и върху 

другите сегменти. 



 

 

 

стр. 19 от 184 

задължение по чл. 32 в срока по 

чл. 33, БНЕБ ЕАД отстранява 

търговския участник от 

съответния пазарен сегмент, с 

което прекратява всички видове 

предоставен достъп до него. 

(2) Когато неизпълнението се 

отнася до пазарен сегмент „В 

рамките на деня“ и/или пазарен 

сегмент „Ден напред“, достъпът 

се прекратява едновременно до 

двата пазарни сегмента. 

 

Чл. 35. БНЕБ ЕАД изпраща 

официално уведомление до 

търговския участник за 

отстраняването му от съответния 

пазарен сегмент, като посочва 

нов срок за изпълнение на 

задълженията по чл. 32. 

 

Чл. 36. При продължаващо 

неизпълнение след изтичане на 

срока по чл. 35, БНЕБ ЕАД 

изключва търговския участник от 

съответния пазарен сегмент по 

реда на раздел III от тази глава. 

 

Чл. 37. В случаите, когато е 

застрашено нормалното 

функциониране на борсовия 

пазар на електрическа енергия 

и/или при повторно 

неизпълнение на задължение по 

отнася до пазарен сегмент „В 

рамките на деня“ и/или пазарен 

сегмент „Ден напред“, достъпът се 

прекратява едновременно до двата 

пазарни сегмента. 

Чл. 34. Операторът изпраща 

официално уведомление до 

търговския участник за 

отстраняването му от съответния 

пазарен сегмент или борсовия 

пазар, като посочва срок за 

отстраняване на обстоятелствата по 

чл. 31. 

Чл. 35. При продължаващо 

неизпълнение след изтичане на 

срока по чл. 34, операторът 

изключва търговския участник от 

сегмента или борсовия пазар по 

реда на раздел II от тази глава. 

 

Раздел II 

Изключване 

Чл. 36. Операторът изключва 

търговски участник от борсов 

пазар, когато: 

1. в срока, указан от оператора по 

чл. 34, търговският участник не е 

отстранил нарушението по чл. 31, 

поради което е бил отстранен от 

участие; 

2. в периода на срока, даден по чл. 

32 или срока, даден по чл. 34 за 

отстраняване на нарушение, 

търговският участник извърши 
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чл. 32, както и при невъзможност 

задължение по чл. 32, да бъде 

изпълнено чрез последващи 

действия на търговския участник, 

БНЕБ ЕАД има право да 

отстрани търговския участник от 

участие на борсовия пазар 

незабавно преди уведомяването и 

без да дава срок по чл. 33, като 

има право да анулира вече 

регистрирани оферти и заявления 

за иницииране на търг. При 

прилагане на настоящия член 

БНЕБ ЕАД изпраща официално 

уведомление до търговския 

участник след неговото 

отстраняване. 

 

Чл. 38. БНЕБ ЕАД възстановява 

всички видове достъп, които са 

прекратени по реда на чл. 34, до 

3 (три) работни дни след 

изпълнение на задължение по чл. 

32 и извършване на плащания по 

реда и при условията на глава 

осма, когато такива са 

приложими. 

 

Раздел III 

Изключване 

 

Чл. 39. Операторът има право да 

изключи търговски участник от 

борсовия пазар на електрическа 

ново нарушение от същия или 

различен характер; 

3. при вече извършени общо 3 (три) 

нарушения без значение на техния 

характер, на кой от сегментите са 

допуснати или дали за тях е 

прилагана процедурата по 

отстраняване; 

4. е извършено нарушение, което 

не може да бъде отстранено чрез 

последващи действия на участника; 

5. е застрашено нормалното 

функциониране на борсовия пазар; 

6. има влязло в сила решение на 

КЕВР за отнемане/прекратяване на 

лицензия или при изтичане на 

нейния срок, когато за дейността 

на търговския участник се изисква 

лицензия; 

7. участникът е отстранен от ЕСО 

ЕАД или друг мрежови оператор от 

пазара на електрическа енергия и е 

с прекратен достъп до системата за 

известяване на търговски графици; 

Чл. 37. При условията на чл. 36 

операторът незабавно изключва 

търговския участник от борсовия 

пазар, за което го уведомява 

официално, като посочва датата на 

изключването. 

Чл. 38. При изключване на 

търговския участник от борсов 

пазар операторът: 

1. прекратява достъпа му до ЕСТ и 
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енергия, когато: 

1. в указания от БНЕБ ЕАД срок 

по чл. 35, търговският участник 

не е изпълнил задължение по чл. 

32; 

2. е отстранен от пазара на 

електрическа енергия от страна 

на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, наричано по-

нататък ЕСО ЕАД; 

3. е налице решение на 

Комисията за енергийно и водно 

регулиране, наричана по-нататък 

КЕВР за отнемане/прекратяване 

на съответната лицензия или при 

изтичане на нейния срок, когато 

за дейността на търговския 

участник се изисква лицензия; 

4. търговският участник не 

отговаря на условията за 

регистрация на борсов пазар, 

съдържащи се в ЗЕ, правилата по 

чл. 91, ал. 2 от ЗЕ  и/или тези 

правила, поради настъпила 

промяна в обстоятелствата, за 

която не е изпратил официално 

уведомление до БНЕБ ЕАД. 

 

Чл. 40. При изключване на 

търговски участник от борсовия 

пазар на електрическа енергия, 

БНЕБ ЕАД прекратява всички 

видове предоставен достъп и 

изпраща официално уведомление 

всички борсови сегменти, считано 

от датата на изключването; 

2. изпраща съобщения до всички 

търговски участници, 

регистрирани на борсовия пазар; 

3. отразява промяната на статуса в 

регистъра на търговските 

участници, публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

Чл. 39. Всички сключени сделки, 

допълнителни споразумения и 

СДППЕЕ на изключен търговски 

участник се прекратяват 

автоматично, считано от датата на 

изключването, като същият дължи 

неустойка за 

неприетата/недоставена 

електрическа енергия в 

договорения размер. 

Чл. 40. Изключен търговски 

участник е длъжен да заплати и 

всички борсови такси по Тарифата 

на БНЕБ ЕАД за количествата 

неприетата/недоставена 

електрическа енергия по всички 

прекратените сделки. 

Чл. 41. (1) Участник, който вече е с 

прекратена регистрация поради 

изключване от борсовия пазар, 

няма право да подава заявление 

или да стартира нова процедура по 

регистрация поради вече доказано 

несъответствие с изискването на 

чл. 14. 
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до търговския участник за датата 

на изключването, като изпраща 

съобщение до всички търговски 

участници. 

 

Чл. 41. Изключването на 

търговски  участник от борсовия 

пазар на електрическа енергия се 

отразява в регистъра на 

търговските участници, 

публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

(2) Участник, за който по закон се 

изисква задължително участие на 

борсов пазар, може да започне нова 

процедура по регистрация не по-

рано от 1 (една) година, считано от 

датата на изключване, ако същият е 

изцяло заплатил всички неустойки 

и такси към оператора и/или 

борсови участници, които са 

станали дължими към момента на 

изключването. 

(3) След нова регистрация 

търговският участник по ал. 2 за 

период от две години напред 

предоставя и заплаща дължимите 

такси и обезпечения в размер 5 

(пет) пъти по-висок от тези, 

определени в Тарифата на БНЕБ 

ЕАД. 

 

Раздел III 

Оттегляне 

Чл. 42. Търговски участник има 

право по свое желание да се 

оттегли от участие в борсов пазар, 

в случай че няма действащи или 

предстоящи да стартират сделки, 

както и ако е уредил всички 

финансови задължения по тях. 

Чл. 43. Търговският участник 

подава писмено заявление, 

изпратено минимум 10 (десет) 

работни дни преди датата, на която 

операторът следва да прекрати 
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регистрацията. Операторът 

разглежда заявлението в срок от 5 

/пет/ работни дни. 

Чл. 44. Оттеглянето на участник от 

борсов пазар се отразява в 

регистъра на търговските 

участници, публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

Прекратяването на регистрацията и 

отразяването на промяната в 

регистъра на търговските 

участници се извършва след 

писмено уведомление до 

търговския участник. 

Чл. 45. От датата на оттегляне, 

посочена в писменото 

уведомление, операторът 

прекратява достъпа на търговския 

участник до ЕСТ. 

Чл. 46. Търговски участник, 

оттеглил се от участие на борсов 

пазар, има право да започне нова 

процедура по регистрация не по-

рано от 6 /шест/ месеца след датата 

на оттегляне. 

Чл. 30 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 30. Всеки търговски участник 

има право да се оттегли от 

участие на борсовия пазар на 

електрическа енергия с писмено 

заявление, изпратено до БНЕБ 

ЕАД най-малко 10 (десет) 

работни дни преди датата на 

прекратяване на регистрацията 

Чл. 30. Всеки търговски участник 

има право да се оттегли от участие 

на борсовия пазар на електрическа 

енергия с писмено заявление по 

образец, изпратено до БНЕБ ЕАД 

най-малко 10 (десет) работни дни 

преди датата на прекратяване на 

регистрацията на борсовия пазар на 

Според дружеството 

допълнението е необходимо, за да 

е ясно, че заявлението следва да 

бъде по образец, който ще бъде 

наличен на интернет страницата 

на борсовия оператор. 

Предложението се приема. 
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на борсовия пазар на 

електрическа енергия. 

електрическа енергия. 

Чл. 31 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 31. БНЕБ ЕАД разглежда 

заявлението по чл. 30 и се 

произнася по него в разумен 

срок. 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството трябва да се  
въведат конкретни срокове за 

обработка на заявлението за 

оттегляне – няколко дни. Това е с 

цел да се избегнат евентуални 

спорове и е в интерес както на 

БНЕБ ЕАД, така и на търговците. 

Предложението не се приема. 
Използването на понятието 

„разумен срок“, което е легално 

дефинирано в § 1, т. 49 от 

проекта, дава достатъчно 

гаранции против възникването на 

евентуални спорове, което прави 

опасенията на дружеството 

неоснователни. 

Глава трета 

Раздел II 

чл. 32 – чл. 38 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Глава трета 

Раздел II 

чл. 32 – чл. 38 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага в глава 

трета, раздел II, на подходящо 

систематично място да се създаде 

нов текст, с който изрично да се 

регламентира, че всички договори 

и споразумения, сключени от 

отстранения търговски участник 

преди датата на отстраняване, 

остават активни. Намира такова 

уточнение за необходимо, тъй 

като на практика не са разписани 

правните последици от 

отстраняването на търговския 

участник и за сключените от него 

сделки. 

Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка се 

създава нов чл. 11 със следния 

текст: 

„Чл. 11. Всички сключени сделки 

от търговски участник преди 

неговото отстраняване, 

изключване или оттегляне от 

борсовия пазар запазват 

действието си.“. 

Глава трета 

Раздел II 

чл. 32 – чл. 38 

GEN-I, trgovanje 

in prodaja 

električne 

Няма съществуващ текст Чл. …. С цел да се избегнат 

всякакви съмнения, нито 

отстраняването, нито оттеглянето 

на даден пазарен участник от 

пазара или от даден пазарен 

сегмент, част от борсовия пазар на 

Според дружеството независимо 

дали даден пазарен участник е 

бил отстранен или се е оттеглил 

от някой от пазарните сегменти 

на БНЕБ ЕАД, задължението да 

продължи да изпълнява 

Предложението се приема по 

принцип, като е отразено по-

горе. 
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energije, d.o.o. 

(GEN-I) 

електрическа енергия, 

освобождават 

отстранения/оттеглен пазарен 

участник от каквито и да било 

задължения по вече сключени 

сделки и подписани допълнителни 

споразумения. 

ангажиментите си по вече 

сключени сделки и подписани 

допълнителни споразумения, 

трябва да остане в сила до края на 

доставката. Такъв член не 

съществува в рамките на 

изготвения проект на Правила, 

затова дружеството счита, че е от 

голямо значение да бъде 

предвиден. 

Чл. 32 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 32. Операторът има право да 

отстрани търговски участник от 

определен пазарен сегмент, част 

от борсовия пазар на 

електрическа енергия, при 

неизпълнение на едно или повече 

от следните задължения: 

1. търговският участник да 

спазва задълженията, 

произтичащи от Закона за 

енергетиката, правилата по чл. 

91, ал. 2 от Закона за 

енергетиката или друг 

нормативен документ, който има 

отношение към участието на 

търговски участник на борсовия 

пазар; 

2. търговският участник да 

спазва задълженията, 

произтичащи от тези правила; 

3. търговският участник да 

отговаря на условията за 

регистрация на пазарен сегмент, 

Чл. 32. (нов) Оттеглянето от 

борсовия пазар на електрическа 

енергия и отразяването на 

промяната в регистъра на 

търговските участници се 

извършва след уреждане на 

финансовите задължения между 

БНЕБ ЕАД и търговския участник. 

 

Съществуващият чл. 32 да се 

преномерира, като се допълни с т. 

4: 

4. търговският участник 

застрашава нормалното 

функциониране на борсовия пазар 

на електрическа енергия. 

Според дружеството с новия чл. 

32 се внася яснота по отношение 

на условията за оттеглянето. За да 

се оттегли, ТУ трябва да е уредил 

финансовите си отношения с 

БНЕБ ЕАД. 

 

По отношение предложената 

допълнителна т. 4 дружеството 

посочва, че тази разпоредба ще 

даде право на оператора да 

отстрани некоректен пазарен 

участник при евентуални 

нарушения по REMIT и 

повтарящи се и утвърдени 

манипулативни практики или 

действия, които нарушават 

правилното функциониране на 

пазара и сформирането на 

справедливи цени. 

Предложението за създаване на 

нов чл. 32 не се приема. 
Оттеглянето от борсовия пазар е 

доброволен акт, проява на 

свободната воля на търговския 

участник, като в този смисъл не 

следва оттеглянето да бъде 

поставяно в зависимост от 

изпълнението на допълнителни 

условия.  

Предложението за създаване на 

нова т. 4 в чл. 32 се приема. 
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част от борсовия пазар на 

електрическа енергия, 

съдържащи се в ЗЕ, правилата по 

чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и/или тези 

правила. 

Чл. 32 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 32. Операторът има право да 

отстрани търговски участник от 

определен пазарен сегмент, част 

от борсовия пазар на 

електрическа енергия, при 

неизпълнение на едно или повече 

от следните задължения: 

Чл. 32. Операторът отстранява 

търговски участник от определен 

пазарен сегмент, част от борсовия 

пазар на електрическа енергия, при 

неизпълнение на едно или повече 

от следните задължения: 

Според дружеството  
препоръчителният характер на 

разпоредбата трябва да се замени 

с императивен. Счита, че БНЕБ 

ЕАД следва да прилага един и 

същи подход към различните 

ситуации и участници, затова е 

добре правилата да не подлежат 

на свободната интерпретация на 

последните. 

Предложението не се приема. 
Разпоредбата следва да се 

разглежда като част от и във 

връзка с останалите разпоредби 

от този раздел. С оглед горното и  

предвид текста на чл. 34 е ясно, 

че отстраняването от пазарен 

сегмент не е с препоръчителен 

характер, а напротив – при 

наличие на някое от изброените 

основания операторът 

задължително, без да има право 

на преценка, отстранява ТУ. 

Чл. 32 

АСЕП 

Чл. 32. Операторът има право да 

отстрани търговски участник от 

определен пазарен сегмент, част 

от борсовия пазар на 

електрическа енергия, при 

неизпълнение на едно или повече 

от следните задължения: 

1. търговският участник да 

спазва задълженията, 

произтичащи от Закона за 

енергетиката, правилата по чл. 

91, ал. 2 от Закона за 

енергетиката или друг 

нормативен документ, който има 

отношение към участието на 

Чл. 32. Операторът има право да 

отстрани търговски участник от 

сегмент „Ден напред“ и „В рамките 

на деня“ при неизпълнение на едно 

или повече от следните 

задължения: 

1. търговският участник да спазва 

задълженията, произтичащи от 

Закона за енергетиката, правилата 

по чл. 91, ал. 2 от Закона за 

енергетиката или друг нормативен 

документ, който има отношение 

към участието на търговски 

участник на борсовия пазар; 

2. търговският участник да спазва 

Според АСЕП в чл. 32 трябва да 

се направи разграничение в 

правомощията на борсовия 

оператор по отношение на 

сегменти, по които БНЕБ ЕАД е 

страна по сделките (каквито са 

„Ден напред“ и „В рамките на 

деня“), и ЦПДД, където се 

сключват двустранни договори и 

по които борсовият оператор не е 

страна. Когато борсовият 

оператор не е страна по договора, 

не следва да има отношение към 

чисто търговски отношения. 

Правомощията на БНЕБ ЕАД за 

Предложението не се приема 

във връзка с изложени по-долу 

аргументи, както и поради 

следното: 

Неправилно и неясно по каква 

причина асоциацията твърди, че 

основанията за отстраняване от 

пазарен сегмент включват 

неизпълнение на задължения, 

произтичащи от договорни 

отношения, след като и в трите 

точки на разпоредбата като 

причина за отстраняване е 

посочено неспазването на 

конкретни актове. Освен това, 
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търговски участник на борсовия 

пазар; 

2. търговският участник да 

спазва задълженията, 

произтичащи от тези правила; 

3. търговският участник да 

отговаря на условията за 

регистрация на пазарен сегмент, 

част от борсовия пазар на 

електрическа енергия, 

съдържащи се в ЗЕ, правилата по 

чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и/или тези 

правила. 

задълженията, произтичащи от 

тези правила; 

3. търговският участник да 

отговаря на условията за 

регистрация на пазарен сегмент, 

част от борсовия пазар на 

електрическа енергия, съдържащи 

се в ЗЕ, правилата по чл. 91, ал. 2 

от ЗЕ и/или тези правила. 

 

Да се създаде нов чл. 32а: 

Чл. 32а. Операторът има право да 

отстрани търговски участник от 

пазарен сегмент ЦПДД, част от 

борсовия пазар на електрическа 

енергия, при неизпълнение на едно 

или повече от задълженията, 

разписани в чл. 32, ал. 3 и чл. 39 ал. 

2. 

намеса трябва да се отнасят 

единствено до нарушения на 

пазар „Ден напред“ и „В рамките 

на деня“, където се засягат 

интересите на оператора и тези на 

останалите търговски участници. 

Отношенията и спорове по 

сключени двустранни договори 

на ЦПДД следва да се решават по 

Търговския закон и от органи на 

съдебната власт, защото касаят 

чисто търговски отношения по 

силата на договор между две 

страни. 

Правото на оператора да 

отстранява и изключва търговски 

участник от сегмент ЦПДД 

трябва да бъде сведено 

единствено до случаите, в които 

търговският участник не отговаря 

на условията да бъде такъв 

съгласно правилата. Налагането 

едностранно на рестрикции по 

силата на правилата ще доведе до 

неоснователна намеса в 

двустранни търговски 

взаимоотношения. Във връзка с 

гореизложеното АСЕП предлага в 

чл. 32 текстът „от определен 

пазарен сегмент“ да се замени с 

„от сегмент „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“, както и да бъде 

създадена нова разпоредба 

съответно чл. 32а. 

предвид законовата делегация на 

чл. 21, ал. 1, т. 42 от ЗЕ и 

обстоятелството, че по силата на 

§ 1, т. 72 от ДР на ЗЕ всички 

борсови сегменти, в т.ч. и сегмент 

‚Двустранни договори“, при 

който към момента операторът не 

е страна по сключваните сделки, 

се считат за част от 

организирания борсов пазар на 

електрическа енергия, е 

недопустимо желанието на АСЕП 

правилата да позволяват на 

търговските участници на ЦПДД 

на практика да се саморегулират. 

Следва да се подчертае, че такава 

възможност, и то с известни 

условности, съществува само 

извън борсовия пазар. 
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Чл. 35 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 35. БНЕБ ЕАД изпраща 

официално уведомление до 

търговския участник за 

отстраняването му от съответния 

пазарен сегмент, като посочва 

нов срок за изпълнение на 

задълженията по чл. 32. 

Чл. 35. БНЕБ ЕАД изпраща 

официално уведомление до 

търговския участник за 

отстраняването му от съответния 

пазарен сегмент, като посочва нов 

разумен срок за изпълнение на 

задълженията по чл. 32. 

Допълнението цели уеднаквяване 

на използваните понятия във 

всички разпоредби от този раздел. 

Предложението се приема. 

Чл. 36 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 36. При продължаващо 

неизпълнение след изтичане на 

срока по чл. 35, БНЕБ ЕАД 

изключва търговския участник от 

съответния пазарен сегмент  по 

реда на раздел III от тази глава. 

Чл. 36. При продължаващо 

неизпълнение след изтичане на 

срока по чл. 35, БНЕБ ЕАД 

изключва търговския участник от 

борсовия пазар на електрическа 

енергия по реда на раздел III от 

тази глава. 

Според дружеството целта на 

предложението е да се премахне 

противоречието с раздел III от 

същата глава. 

Предложението се приема. 

Чл. 37 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 37. В случаите, когато е 

застрашено нормалното 

функциониране на борсовия 

пазар на електрическа енергия 

и/или при повторно 

неизпълнение на задължение по 

чл. 32, както и при невъзможност 

задължение по чл. 32 да бъде 

изпълнено чрез последващи 

действия на търговския участник, 

БНЕБ ЕАД има право да 

отстрани търговския участник от 

участие на борсовия пазар 

незабавно преди уведомяването и 

без да дава срок по чл. 33, като 

има право да анулира вече 

регистрирани оферти и заявления 

за иницииране на търг. При 

прилагане на настоящия член 

Чл. 37. В случаите, когато е 

застрашено нормалното 

функциониране на борсовия пазар 

на електрическа енергия и/или при 

повторно неизпълнение на 

задължение по чл. 32 в период от 6 

месеца, БНЕБ ЕАД има право да 

отстрани търговския участник от 

участие на борсовия пазар 

незабавно преди уведомяването и 

без да дава срок по чл. 33, като има 

право да анулира вече 

регистрирани оферти и заявления 

за иницииране на търг. При 

прилагане на настоящия член 

БНЕБ ЕАД изпраща официално 

уведомление до търговския 

участник след неговото 

отстраняване и предписва срок по 

БНЕБ ЕАД предлага три 

промени: 

1. да бъде добавен срок, в 

рамките на който нарушението 

ще се счита за повторно, а именно 

шест месеца; 

2. хипотезата на невъзможност 

задължение по чл. 32 да бъде 

изпълнено чрез последващи 

действия на търговски участник 

да бъде прехвърлена в чл. 39 като 

основание за изключване, тъй 

като, ако ТУ действително няма 

как да санира своето нарушение, 

същият така или иначе ще бъде 

изключен и предхождащото 

отстраняване е безпредметно. 

3. да бъде добавен текст, че при 

отстраняване по този член БНЕБ 

Предложението се приема по 

принцип, като разпоредбата 

придобива следната редакция: 

Чл. 37. В случаите, когато е 

застрашено нормалното 

функциониране на борсовия 

пазар на електрическа енергия 

и/или при повторно неизпълнение 

на задължение по чл. 32 в период 

от 6 месеца, БНЕБ ЕАД 

отстранява търговския участник 

от участие на борсовия пазар 

незабавно преди уведомяването и 

без да дава срок по чл. 33, като 

анулира вече регистрирани 

оферти и заявления за 

иницииране на търг. Операторът 

изпраща официално уведомление 

до търговския участник след 
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БНЕБ ЕАД изпраща официално 

уведомление до търговския 

участник след неговото 

отстраняване. 

реда на чл. 35. ЕАД предписва срок за 

изпълнение на задължението, 

след което ще изключи ТУ. 

Последното е необходимо, тъй 

като в противен случай след 

отстраняването не става ясно как 

ще процедира борсовият 

оператор. 

неговото отстраняване и 

предписва срок по реда на чл. 35. 

Чл. 37 

НЕК ЕАД 

Чл. 37. В случаите, когато е 

застрашено нормалното 

функциониране на борсовия 

пазар на електрическа енергия 

и/или при повторно 

неизпълнение на задължение по 

чл. 32, както и при невъзможност 

задължение по чл. 32, да бъде 

изпълнено чрез последващи 

действия на търговския участник, 

БНЕБ ЕАД има право да 

отстрани търговския участник от 

участие на борсовия пазар 

незабавно преди уведомяването и 

без да дава срок по чл. 33, като 

има право да анулира вече 

регистрирани оферти и заявления 

за иницииране на търг. При 

прилагане на настоящия член 

БНЕБ ЕАД изпраща официално 

уведомление до търговския 

участник след неговото 

отстраняване. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че не са 

разписани ясно какви са 

критериите, които биха 

застрашили нормалното 

функциониране на борсовия 

пазар на електрическа енергия. 

Според НЕК ЕАД с този член се 

допуска БНЕБ ЕАД еднолично да 

се намесва в работата на борсовия 

пазар, без да са разписани ясни 

процедури за това. Посочва също, 

че не са регламентирани 

случаите, в които търговски 

участници на ЦПДД не 

изпълняват задълженията си, 

поети по сключени допълнителни 

споразумения към СДППЕЕ. В 

тази връзка НЕК ЕАД излага, че 

освен обявяването на неизрядните 

участници на електронната 

страница на БНЕБ ЕАД, не са 

предвидени други санкции към 

такива участници, като например 

отстраняване от ЦПДД, 

изключване и други по-ефикасни 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 37 следва да се разглежда във 

връзка с чл. 33, тоест 

разпоредбата обхваща случаи, 

при които даването на разумен 

срок за изпълнение на 

задължение по чл. 32 е 

неоправдано, като само едно от 

основанията за това е заплахата за 

нормалното функциониране на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия. Тъй като става въпрос за 

много различни хипотези, не е 

възможно такива да бъдат 

конкретно изброени, а в тази 

връзка разпоредбата следва да 

предоставя на оператора правото 

да преценява за всеки конкретен 

случай дали подобен риск 

съществува или не. 
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мерки. 

Чл. 38 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 38. БНЕБ ЕАД възстановява 

всички видове достъп, които са 

прекратени по реда на чл. 34, до 

3 (три) работни дни след 

изпълнение на задължение по чл. 

32 и извършване на плащания по 

реда и при условията на глава 

осма, когато такива са 

приложими. 

Чл. 38. (1) БНЕБ ЕАД възстановява 

всички видове прекратени достъпи 

до 3 (три) работни дни след 

изпълнение на задължение по чл. 

32 и извършване на плащания по 

реда и при условията на глава осма, 

когато такива са приложими. 

(2) За възстановяване на достъпа до 

ЕСТ след всяко отстраняване 

търговският участник заплаща на 

БНЕБ ЕАД 50% (петдесет 

процента) от таксата за участие, 

съгласно Тарифа за таксите на 

БНЕБ ЕАД. 

Според дружеството корекцията 

на ал. 1 е необходима, тъй като 

достъпите могат да бъдат 

прекратени по различни 

разпоредби, а не само по реда на 

чл. 34. 

 

БНЕБ ЕАД счита предложената 

алинея 2 за необходима, тъй като 

с текста се предвижда санкция за 

възстановяване на достъп на 

всички сегменти, а не само на 

сегмент двустранни договори. 

Предложението се приема. 

Глава трета 

Раздел III 

чл. 39 – чл. 41 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Глава трета 

Раздел III 

чл. 39 – чл. 41 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага в глава 

трета, раздел III, на подходящо 

систематично място да се създаде 

нов текст, с който изрично да се 

регламентират правните 

последици от изключването на 

търговския участник по 

отношение на сключените от него 

сделки, а именно че те се 

прекратяват автоматично. 

Предложението не се приема, 

предвид изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 39 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 39. Операторът има право да 

изключи търговски участник от 

борсовия пазар на електрическа 

енергия, когато: 

1. в указания от БНЕБ ЕАД срок 

по чл. 35, търговският участник 

не е изпълнил задължение по чл. 

Чл. 39. Операторът има право да 

изключи търговски участник от 

борсовия пазар на електрическа 

енергия, когато: 

1. в указания от БНЕБ ЕАД срок по 

чл. 35 търговският участник не е 

изпълнил задължение по чл. 32; 

Дружеството предлага една от 

хипотезите в чл. 37, а именно 

невъзможност задължение по чл. 

32 да бъде изпълнено чрез 

последващи действия на 

търговски участник, да стане 

основание за изключване, а не за 

Предложението се приема. 
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32; 

2. е отстранен от пазара на 

електрическа енергия от страна 

на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, наричано по-

нататък ЕСО ЕАД; 

3. е налице решение на 

Комисията за енергийно и водно 

регулиране, наричана по-нататък 

КЕВР, за отнемане/прекратяване 

на съответната лицензия или при 

изтичане на нейния срок, когато 

за дейността на търговския 

участник се изисква лицензия; 

4. търговският участник не 

отговаря на условията за 

регистрация на борсов пазар, 

съдържащи се в ЗЕ, правилата по 

чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и/или тези 

правила, поради настъпила 

промяна в обстоятелствата, за 

която не е изпратил официално 

уведомление до БНЕБ ЕАД. 

2. е налице невъзможност 

задължение по чл. 32 да бъде 

изпълнено чрез последващи 

действия на търговския участник; 

3. е отстранен от пазара на 

електрическа енергия от страна на 

„Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, наричано по-

нататък ЕСО ЕАД; 

4. е налице решение на Комисията 

за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък КЕВР, за 

отнемане/прекратяване на 

съответната лицензия или при 

изтичане на нейния срок, когато за 

дейността на търговския участник 

се изисква лицензия; 

5. търговският участник не 

отговаря на условията за 

регистрация на борсов пазар, 

съдържащи се в ЗЕ, правилата по 

чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и/или тези 

правила, поради настъпила 

промяна в обстоятелствата, за 

която не е изпратил официално 

уведомление до БНЕБ ЕАД. 

отстраняване, тъй като 

нарушението няма как да бъде 

санирано и ТУ следва да бъде 

изключен от борсов пазар. 

Чл. 39 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 39. Операторът има право да 

изключи търговски участник от 

борсовия пазар на електрическа 

енергия, когато: 

Чл. 39. Операторът изключва 

търговски участник от борсовия 

пазар на електрическа енергия, 

когато: 

Според дружеството  
препоръчителният характер на 

разпоредбата трябва да се замени 

с императивен. Счита, че БНЕБ 

ЕАД следва да прилага един и 

същи подход към различните 

ситуации и участници, затова е 

Предложението се приема. 
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добре правилата да не подлежат 

на свободната интерпретация на 

последните. 

Чл. 39 

АСЕП 

Чл. 39. Операторът има право да 

изключи търговски участник от 

борсовия пазар на електрическа 

енергия, когато: 

1. в указания от БНЕБ ЕАД срок 

по чл. 35, търговският участник 

не е изпълнил задължение по чл. 

32; 

2. е отстранен от пазара на 

електрическа енергия от страна 

на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, наричано по-

нататък ЕСО ЕАД; 

3. е налице решение на 

Комисията за енергийно и водно 

регулиране, наричана по-нататък 

КЕВР за отнемане/прекратяване 

на съответната лицензия или при 

изтичане на нейния срок, когато 

за дейността на търговския 

участник се изисква лицензия; 

4. търговският участник не 

отговаря на условията за 

регистрация на борсов пазар, 

съдържащи се в ЗЕ, правилата по 

чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и/или тези 

правила, поради настъпила 

промяна в обстоятелствата, за 

която не е изпратил официално 

уведомление до БНЕБ ЕАД. 

Чл. 39. Операторът има право да 

изключи търговски участник от 

сегмент „Ден напред“ и „В рамките 

на деня“, когато: 

1. в указания от БНЕБ ЕАД срок по 

чл. 35, търговският участник не е 

изпълнил задължение по чл. 32; 

2. е отстранен от пазара на 

електрическа енергия от страна на 

„Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, наричано по-

нататък ЕСО ЕАД; 

3. е налице решение на Комисията 

за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък КЕВР за 

отнемане/прекратяване на 

съответната лицензия или при 

изтичане на нейния срок, когато за 

дейността на търговския участник 

се изисква лицензия; 

4. търговският участник не 

отговаря на условията за 

регистрация на борсов пазар, 

съдържащи се в ЗЕ, правилата по 

чл. 91, ал. 2 от ЗЕ  и/или тези 

правила, поради настъпила 

промяна в обстоятелствата, за 

която не е изпратил официално 

уведомление до БНЕБ ЕАД. 

 

Според АСЕП в чл. 32 трябва да 

се направи разграничение в 

правомощията на борсовия 

оператор по отношение на 

сегменти, по които БНЕБ ЕАД е 

страна по сделките (каквито са 

„Ден напред“ и „В рамките на 

деня“), и ЦПДД, където се 

сключват двустранни договори и 

по които борсовият оператор не е 

страна. Когато борсовият 

оператор не е страна по договора, 

не следва да има отношение към 

чисто търговски отношения. 

Правомощията на БНЕБ ЕАД за 

намеса трябва да се отнасят 

единствено до нарушения на 

пазар „Ден напред“ и „В рамките 

на деня“, където се засягат 

интересите на оператора и тези на 

останалите търговски участници. 

Отношенията и спорове по 

сключени двустранни договори 

на ЦПДД следва да се решават по 

Търговския закон и от органи на 

съдебната власт, защото касаят 

чисто търговски отношения по 

силата на договор между две 

страни. 

Правото на оператора да 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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Да се създаде чл. 39а: 

Чл. 39а Операторът има право да 

отстрани търговски участник от 

пазарен сегмент ЦПДД при 

неизпълнение на едно или повече 

от задълженията, разписани в чл. 

39, ал. 3 и ал. 4. 

отстранява и изключва търговски 

участник от сегмент ЦПДД 

трябва да бъде сведено 

единствено до случаите, в които 

търговският участник не отговаря 

на условията да бъде такъв 

съгласно правилата. Налагането 

едностранно на рестрикции по 

силата на правилата ще доведе до 

неоснователна намеса в 

двустранни търговски 

взаимоотношения. Във връзка с 

гореизложеното АСЕП предлага в 

чл. 39 текстът „от определен 

пазарен сегмент“ да се замени с 

„от сегмент „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“, както и да бъде 

създадена нова разпоредба 

съответно чл. 39а. 

Чл. 41 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 41. Изключването на 

търговски  участник от борсовия 

пазар на електрическа енергия се 

отразява в регистъра на 

търговските участници, 

публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

Чл. 41. (нов) При изключване на 

търговски участник от борсовия 

пазар на електрическа енергия 

всички дължими към борсовия 

оператор такси по Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД стават 

изискуеми. 

 

Съществуващият чл. 41 се 

преномерира, като се изменя така: 

Чл. .... (1) Изключването на 

търговски участник от борсовия 

пазар на електрическа енергия се 

отразява в регистъра на 

Според дружеството текстът цели 

да подчертае, че при изключване 

на търговските участници всички 

дължими такси към БНЕБ ЕАД, 

които се начисляват периодично 

за всеки месец, следва да бъдат 

платени към момента на 

изключването. 

 

По отношение предложеното 

изменение на чл. 41 дружеството 

посочва, че то цели да постави 

по-висока степен на въздействие 

върху санкцията, свързана с 

Предложенията се приемат по 

принцип. В тази връзка чл. 41 

придобива следната редакция: 

Чл. 41. (1) Изключването на 

търговски участник от борсовия 

пазар на електрическа енергия се 

отразява в регистъра на 

търговските участници, 

публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

(2) Търговски участник, изключен 

от борсовия пазар на 

електрическа енергия, има право 

да започне нова процедура по 
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търговските участници, 

публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

(2) Търговски участник, изключен 

от борсовия пазар на електрическа 

енергия, има право да започне нова 

процедура по регистрация не по-

рано от 6 /шест/ месеца след датата 

на изключване. 

изключването на ТУ от борсовия 

пазар на електрическа енергия и 

стимулиране на ТУ да 

предприемат правомерно 

поведение, участвайки на БП, с 

цел избягване на изключване от 

пазара. 

регистрация не по-рано от 6 

/шест/ месеца след датата на 

изключване. 

(3) При изключване на търговски 

участник от борсовия пазар на 

електрическа енергия всички 

дължими към борсовия оператор 

такси по Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД стават изискуеми. 

Чл. 45 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 45. Дните на търговия са 

всеки ден от седмицата, 365/366 

дни в годината. 

Чл. 45. Дните на търговия на ЕСТ-

РД са всеки ден от седмицата, 

365/366 дни в годината. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 49 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 49. Всички промени по чл. 48 

се обявяват на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД, като 

регистрираните търговски 

участници се информират чрез 

съобщение. 

Чл. 49. Всички промени по чл. 48 

се обявяват на интернет страницата 

на БНЕБ ЕАД, като регистрираните 

търговски участници се уведомяват 

официално. 

Според дружеството изменението 

се налага, тъй като за разлика от 

официалното уведомление няма 

яснота по какъв начин се 

извършва информирането чрез 

съобщение. 

Предложението се приема. 

Чл. 50 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 50. БНЕБ ЕАД може в 

съответствие с правилата по чл. 

91, ал. 2 от ЗЕ да сключи договор 

с регистриран търговски 

участник/ци, който/които да 

поеме/ат отговорността за 

осигуряване на ликвидност 

(маркет-мейкър). 

Чл. 50. БНЕБ ЕАД може в 

съответствие с правилата по чл. 91, 

ал. 2 от ЗЕ да сключи договор с 

един или няколко регистрирани 

търговски участници, който/които 

да поеме/ат отговорността за 

осигуряване на ликвидност 

(маркет-мейкър). 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 50 

НЕК ЕАД 

Чл. 50. БНЕБ ЕАД може в 

съответствие с правилата по чл. 

91, ал. 2 от ЗЕ да сключи договор 

с регистриран търговски 

участник/ци, който/които да 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството, с цел 

защита на интересите на всички 

търговски участници в процеса, 

текстът на рамковото 

споразумение с маркет-мейкър 

Предложението не се приема. 
Сключването на договор с 

маркет-мейкър е изключително 

право на оператора, което следва 

да се упражнява съобразно 
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поеме/ат отговорността за 

осигуряване на ликвидност 

(маркет-мейкър). 

следва да бъде подложен на 

обсъждане. 

неговата свободна преценка и не 

може да бъде поставяно в 

зависимост от оценката на 

търговските участници. 

Съществуват други механизми 

интересите на последните да 

бъдат в достатъчна степен 

защитени, в т.ч. и от КЕВР. 

Чл. 51 

НЕК ЕАД 

Чл. 51. Образец на рамково 

споразумение за осъществяване 

на роля на „маркет-мейкър“ е 

публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството, с цел 

защита на интересите на всички 

търговски участници в процеса, 

текстът на рамковото 

споразумение с маркет-мейкър 

следва да бъде подложен на 

обсъждане. 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 52 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 52. Търгуваните продукти на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ са дефинирани в този 

раздел, както следва: 

Чл. 52. Търгуваните продукти на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ и техните параметри са 

дефинирани в инструкция 

„Спецификация на търгуваните 

продукти“. 

Според дружеството промяната е 

необходима, за да се постигне 

гъвкавост при евентуална спешна 

необходимост от промяна на 

продуктите, която да може да 

бъде осъществена без провеждане 

на процедура по промяна на 

Правилата за работа на 

организиран борсов пазар. 

Предложението се приема. 

Чл. 52 

БФИЕК 

Чл. 52. Търгуваните продукти на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ са дефинирани в този 

раздел, както следва: 

3. видове оферти: 

д) Iceberg Order (IBO) – оферта, 

при която останалите пазарни 

участници виждат само част от 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК би било по-добре 

„Clip“ да бъде намалено на 1 MW 

или да бъде направено както е 

рамката на „Limit“ оферта, 

защото това би дало по-голяма 

гъвкавост на по-малки 

потребители при подаването на 

такъв тип оферта. 

Предложението не се приема, 

във връзка с приетото 

предложение на БНЕБ ЕАД по чл. 

52. 
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цялото предлагано количество. 

Видимото за останалите 

участници количество се нарича 

Clip. Когато е подадена такава 

оферта, останалите участници ще 

виждат само първия Clip, като 

част от общото количество в 

офертата. Когато за това 

количество бъде сключена 

сделка, следващият Clip получава 

нов номер на офертата и се 

маркира с нов час на постъпване. 

Минималното количество за 

всеки един Clip е 5 MW; 

Чл. 57 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 57. При технически 

проблеми, възникнали по време 

на осъществяване на 

оферирането и/или сключването 

на сделките, отговорникът за 

търговия следва да се свърже с 

БНЕБ ЕАД, като се 

идентифицира. 

Чл. 57. При технически проблеми, 

възникнали по време на 

осъществяване на оферирането 

и/или сключването на сделките, 

отговорникът за търговия следва да 

се свърже с БНЕБ ЕАД, като се 

идентифицира с определена 

информация, поискана от 

оператора. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 58 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 58. (1) Ако поради 

технически проблеми търговски 

участник е в невъзможност да 

подаде оферта, то отговорникът 

за търговия има право да изпрати 

офертата до оператора чрез 

имейл operations@ibex.bg, като 

уведоми предварително 

оператора за това на посочените 

телефони за връзка. 

Чл. 58. (1) Ако поради технически 

проблеми търговски участник е в 

невъзможност да подаде оферта, то 

отговорникът за търговия има 

право да изпрати офертата до 

оператора чрез имейл 

operations@ibex.bg, като използва 

шаблон във формат Excel, който е 

достъпен в ЕСТ-РД, и уведоми 

предварително оператора за това на 

Според дружеството 

използването на шаблона от ЕСТ 

ще гарантира възможността 

операторът да въведе по-бързо и 

лесно изпратената му оферта. 

Предложението се приема. 
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посочените телефони за връзка. 

Чл. 60 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 60. Подаването на служебна 

оферта от страна на оператора по 

заявка на търговски участник 

поражда задължения за 

търговския участник, идентични 

с подаването на оферта от 

участника в ЕСТ-РД от момента 

на регистрирането й, независимо 

от момента на потвърждение. 

Чл. 60. Подаването на служебна 

оферта от страна на оператора по 

заявка на търговски участник 

поражда задължения за търговския 

участник, идентични с подаването 

на оферта от участника в ЕСТ-РД 

от момента на регистрирането й, 

независимо от момента на 

потвърждение по имейл. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 61 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 61. Търговският участник 

има задължение да осигури 

необходимите мерки срещу 

неправомерно изпращане на 

информация до оператора. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага да се 

посочи какви биха могли да са 

тези мерки. 

Предложението не се приема. 
Поради  различната организация 

на работните процеси при 

отделните търговски участници и 

нивото на техническа 

обезпеченост  в разпоредбата не 

следва да се посочват конкретни 

мерки. 

Чл. 62 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 62. Търговските участниците 

на пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ изпращат предложения за 

продажба и/или предложения за 

покупка за видимите на екрана на 

ЕСТ-РД продукти, до крайния 

срок за подаване на оферти за 

всеки един продукт, в 

съответствие с параметрите на 

продукта, съгласно чл. 57. 

Чл. 62. Търговските участниците на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ могат да изпращат 

предложения за продажба и/или 

предложения за покупка за 

активните на екрана на ЕСТ-РД 

продукти, до крайния срок за 

подаване на оферти за всеки един 

продукт, в съответствие с 

параметрите на продукта, съгласно 

чл. 57. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 63 

„АЕЦ Козлодуй“ 

Чл. 63. Достъпните за търговия в 

ЕСТ часови продукти обхващат 

Чл. 63. Достъпните за търговия в 

ЕСТ-РД часови продукти обхващат 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 
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ЕАД следващите от 9 до 32 часа на 

доставка, като нови достъпни за 

търгуване продукти се добавят в 

ЕСТ ежедневно в 14:00 часа след 

публикуването на резултатите от 

пазарен сегмент „Ден напред“. 

Търговията с всеки един продукт 

е възможна до 60 минути преди 

началния час на доставка на 

съответния продукт. 

следващите от 9 до 32 часа на 

доставка, като нови достъпни за 

търгуване продукти се добавят в 

ЕСТ ежедневно в 14:00 часа след 

публикуването на резултатите от 

пазарен сегмент „Ден напред“. 

Търговията с всеки един продукт е 

възможна до 60 минути преди 

началния час на доставка на 

съответния продукт. 

Чл. 65– чл. 67 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 65. Всеки ден на доставка се 

състои от двадесет и четири (24) 

последователни интервала на 

доставка, всеки от 1 (един) час, 

като първият интервал на 

доставка започва от 00:00 часа в 

деня на доставката. 

 

Чл. 66. В деня на преминаване от 

лятно към зимно часово време 

часовият интервал между 02:00 – 

03:00 часа се повтаря 2 (два) 

пъти. 

 

Чл. 67. В деня на преминаване от 

зимно към лятно часово време 

часовият интервал между 02:00 – 

03:00 часа се премахва. 

Чл. .... (1) Всеки ден на доставка се 

състои от двадесет и четири (24) 

последователни интервала на 

доставка, всеки от 1 (един) час, 

като първият интервал на доставка 

започва от 00:00 часа в деня на 

доставката. 

(2) При преминаване от лятно към 

зимно часово време деня на 

доставка се състои от двадесет и 

пет (25) последователни интервала 

на доставка, като часовият 

интервал между 02:00 – 03:00 часа 

се повтаря 2 (два) пъти. 

(3) При преминаване от зимно към 

лятно часово време деня на 

доставка се състои от двадесет и 

три (23) последователни интервала 

на доставка, като часовият 

интервал между 02:00 – 03:00 часа 

се премахва. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка чл. 66 и 

чл. 67 придобиват следната 

редакция: 

Чл. 66. При преминаване от лятно 

към зимно часово време денят на 

доставка се състои от двадесет и 

пет (25) последователни 

интервала на доставка, като 

часовият интервал между 02:00 – 

03:00 часа се повтаря 2 (два) 

пъти. 

Чл. 67. При преминаване от 

зимно към лятно часово време 

денят на доставка се състои от 

двадесет и три (23) 

последователни интервала на 

доставка, като часовият интервал 

между 02:00 – 03:00 часа се 

премахва. 

Чл. 68 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 68. Предложения за продажба 

на електрическа енергия и 

Чл. 68. Предложения за продажба 

на електрическа енергия и 

Според дружеството под код на 

транзакцията се разбира 
Предложението се приема по 

принцип. Чл. 68 придобива 
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предложения за покупка на 

електрическа енергия, изпращани 

от търговските участниците на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня“, следва да съдържат най-

малко следната информация: 

1. търговски участник, изпратил 

офертата;  

2. търговско портфолио, към 

което трябва да бъде отнесена 

офертата, в случай че по нея бъде 

осъществена сделка; 

3. информация за това дали 

офертата е за покупка или за 

продажба; 

4. видът на офертата, съгласно 

чл. 52; 

5. код на транзакцията, съгласно 

чл. 52; 

6. приложим лимит на 

оферираното количество (в MW); 

7. приложим ценови лимит 

(EUR/MWh); 

8. срок на валидност на офертата. 

предложения за покупка на 

електрическа енергия, изпращани 

от търговските участниците на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня“, следва да съдържат най-

малко следната информация: 

1. търговски участник, изпратил 

офертата;  

2. търговско портфолио, към което 

трябва да бъде отнесена офертата, 

в случай че по нея бъде 

осъществена сделка; 

3. информация за това дали 

офертата е за покупка или за 

продажба; 

4. видът на офертата, съгласно чл. 

52; 

6. приложим лимит на 

оферираното количество (в MW); 

7. приложим ценови лимит 

(EUR/MWh); 

8. срок на валидност на офертата. 

абревиатурата на вида оферта, 

която е подадена, което прави т. 5 

от чл. 68 излишна. 

следната редакция: 

Чл. 68. Предложения за продажба 

на електрическа енергия и 

предложения за покупка на 

електрическа енергия, изпращани 

от търговските участниците на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня“, следва да съдържат най-

малко следната информация: 

1. търговски участник, изпратил 

офертата;  

2. търговско портфолио, към 

което трябва да бъде отнесена 

офертата, в случай че по нея бъде 

осъществена сделка; 

3. информация за това дали 

офертата е за покупка или за 

продажба; 

4. видът на офертата, съгласно чл. 

52; 

5. приложим лимит на 

оферираното количество (в MW); 

6. приложим ценови лимит 

(EUR/MWh); 

7. срок на валидност на офертата. 

Чл. 76 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 76. В случай че ЕСТ-РД не 

функционира или не е достъпна 

за един или повече търговски 

участници, операторът на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ може по своя преценка да 

разреши на определен търговски 

участник да подаде, промени или 

Чл. 76. В случай че ЕСТ-РД не 

функционира или не е достъпна за 

един или повече търговски 

участници, операторът може по 

своя преценка да разреши на 

търговски участник да подаде, 

промени или анулира оферта. 

Промяната, подаването или 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип. Чл. 76 придобива 

следната редакция: 

Чл. 76. В случай че ЕСТ-РД не 

функционира или не е достъпна 

за един или повече търговски 

участници, операторът може по 

своя преценка да разреши на 
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анулира оферта. Промяната, 

подаването или анулирането 

трябва да бъде предшествано от 

официално уведомление на 

оператора съгласно чл. 58. 

анулирането трябва да бъде 

предшествано от официално 

уведомление до оператора в 

съответствие с чл. 63. 

търговски участник да подаде, 

промени или анулира оферта. 

Промяната, подаването или 

анулирането трябва да бъде 

предшествано от официално 

уведомление до оператора в 

съответствие с чл. 58. 

Чл. 78 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 78. БНЕБ ЕАД може във 

всеки един момент да 

преустанови търговията цялостно 

или само за определени 

продукти, ако установи: 

3. когато това се изисква 

съгласно процедурите за 

функциониране на единното 

обединение на пазарите в 

рамките на деня. 

Чл. 78. БНЕБ ЕАД може във всеки 

един момент да преустанови 

търговията цялостно или само за 

определени продукти, ако 

установи: 

3. когато това се изисква съгласно 

процедурите за функциониране на 

SIDC (Single Intraday Coupling). 

Според дружеството 

предложението отразява реалния 

статус на развитието на пазарната 

интеграция по отношение IDM. 

Предложението се приема. 

Глава четвърта 

Раздел IX 

БНЕБ ЕАД 

Раздел IX 

Анулиране на оферта 

Раздел IX 

Анулиране на подадена оферта 

и/или осъществена сделка 

Предложението е във връзка с 

допълнението на чл. 81 относно 

невъзможността за анулиране на 

сделка. 

Предложението се приема. 

Чл. 81 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 81. Всяка оферта, въведена от 

търговски участник в ЕСТ-РД, 

може да бъде анулирана по време 

на етапа на подаване на оферти 

от съответния търговски 

участник или от негово име. 

Чл. 81. Всяка оферта, въведена от 

търговски участник в ЕСТ-РД, 

може да бъде анулирана по време 

на етапа на подаване на оферти от 

съответния търговски участник или 

от оператора, по искане на 

търговския участник, при 

възникнала техническа 

невъзможност. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип, в редакцията по-долу. 

Чл. 81 Чл. 81. Всяка оферта, въведена от Чл. 81. (1) Всяка оферта, въведена Дружеството предлага въвеждане Предложението се приема по 
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БНЕБ ЕАД търговски участник в ЕСТ-РД, 

може да бъде анулирана по време 

на етапа на подаване на оферти 

от съответния търговски 

участник или от негово име. 

от търговски участник в ЕСТ-РД, 

може да бъде анулирана по време 

на етапа на подаване на оферти от 

съответния търговски участник или 

от негово име. 

(2) Сделка, реализирана по вече 

подадена от търговския участник 

оферта, не може да бъде 

анулирана. 

на изричен текст, предвиждащ 

невъзможност за анулиране на 

сделка. 

принцип.  
В тази връзка чл. 82 става ал. 3 на 

чл. 81 и придобива следната 

редакция: 

Чл. 81. (1) Всяка оферта, въведена 

от търговски участник в ЕСТ-РД, 

може да бъде анулирана по време 

на етапа на подаване на оферти от 

съответния търговски участник 

или от негово име. 

(2) Сделка, реализирана по вече 

подадена оферта, не може да бъде 

анулирана от съответния 

търговски участник. 

(3) Оферта, застрашаваща 

функционирането на борсовия 

пазар, както и сделка, сключена 

въз основа на тази оферта, могат 

да бъдат анулирани от оператора, 

ако това е в интерес на 

сигурността и нормалното 

провеждане на борсовата 

търговия или когато съответната 

оферта е в противоречие с 

правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, 

приложимото законодателство 

или тези правила. 

 

Аналогично следва да се изменят 

и чл. 129 и чл. 130, отнасящи се 

до пазарен сегмент „Ден напред“, 

като чл. 130 става ал. 3 на чл. 129,  

в резултат на което чл. 129 

придобива следната редакция: 
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Чл. 129. (1) Всяка оферта, 

въведена от търговски участник в 

ЕСТ-РД, може да бъде анулирана 

по време на етапа на подаване на 

оферти от съответния търговски 

участник или от негово име. 

(2) Сделка, реализирана по вече 

подадена оферта, не може да бъде 

анулирана от съответния 

търговски участник. 

(3) Оферта, застрашаваща 

функционирането на борсовия 

пазар, както и сделка, сключена 

въз основа на тази оферта, могат 

да бъдат анулирани от оператора, 

ако това е в интерес на 

сигурността и нормалното 

провеждане на борсовата 

търговия или когато съответната 

оферта е в противоречие с 

правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, 

приложимото законодателство 

или тези правила. 

Чл. 83 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 83. За всяко решение за 

анулиране или промяна на вече 

подадена оферта по причини, 

посочени в чл. 78, операторът 

изпраща официално уведомление 

до съответния търговски 

участник. 

Чл. 83. За всяко решение за 

анулиране или промяна на вече 

подадена оферта по причини, 

посочени в чл. 78, операторът 

изпраща официално уведомление 

до съответния търговски участник 

и КЕВР. 

Дружеството счита, че предвид 

осъществяването на контрол на 

пазара и разпоредбите за 

недискриминационно поведение, 

в полза на правилното 

функциониране на пазара е КЕВР 

да бъде уведомявана за подобни 

действия на борсовия оператор. 

Предложението се приема.  

Чл. 83 

АСЕП 

Чл. 83. За всяко решение за 

анулиране или промяна на вече 

Няма предложен конкретен текст. Според АСЕП в чл. 83 трябва да 

се включи настоящият текст от 

Предложението се приема като е 

отразено в приетата  по-горе 
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подадена оферта по причини, 

посочени в чл. 78, операторът 

изпраща официално уведомление 

до съответния търговски 

участник. 

борсовите правила, според който 

БНЕБ ЕАД следва да уведомява 

освен засегнатия търговски 

участник, така и КЕВР, тъй като 

някои от случаите може да 

попадат в разпоредбите на 

REMIT, за чието спазване трябва 

да следи регулаторът. Също така 

асоциацията счита, че когато се 

налагат подобни принудителни 

действия от страна на БНЕБ ЕАД 

за гарантиране на сигурността и 

нормалното функциониране на 

борсовия пазар, следва да се 

предвидят дисциплиниращи 

санкции за виновния участник. 

редакция. 

Чл. 86 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 86. Цените се публикуват в 

евро за MWh, а изтъргуваното 

количество електрическа енергия 

в MWh за всеки отделен продукт 

и интервал на доставка. 

Чл. 86. Цените се публикуват в 

евро и лева за MWh, а 

изтъргуваното количество 

електрическа енергия в MWh за 

всеки отделен продукт и интервал 

на доставка. 

Предложението отразява 

фактическата обстановка към 

настоящия момент. 

Предложението се приема. 

Чл. 86 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 86. Цените се публикуват в 

евро за MWh, а изтъргуваното 

количество електрическа енергия 

в MWh за всеки отделен продукт 

и интервал на доставка. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че към 

момента на интернет страницата 

на БНЕБ ЕАД цените се 

оповестяват в лева/MWh. 

Предполага, че тази практика ще 

продължи, което налага в 

правилата да се направи 

допълнение, което да съответства 

на настоящата практика. 

Предложението се приема по 

принцип, в редакцията по-горе. 

Чл. 88 Чл. 88. Реализираните сделки на Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК проблемът, който Предложението не се приема. 
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БФИЕК пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ се регистрират като 

графици за обмен в съответствие 

с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ 

и Инструкцията за известяване и 

валидиране на търговски и 

производствени графици в 

рамките на деня, публикувана на 

интернет страницата на ЕСО 

ЕАД. 

все още не е решен на 

търговската платформа, е, че 

когато има сключени две сделки 

(покупка и продажба) в един час, 

количеството се „нетира“ и се 

подава към ECO ЕАД, но от 

страна на регистрираните 

консуматори се получава разлика 

в „договореното количество“ и 

излишъка, защото те плащат цена 

за задължения към обществото и 

акциз при покупка, а при 

продажба двата компонента не се 

възстановяват. Горното се 

илюстрира със следния пример за 

един произволен час: 

– Покупка на 10 MWh – за тях се 

заплаща постигната цена, цена за 

задължения към обществото и 

акциз; 

– Продажба на 3 MWh – за тях се 

получава постигната цена. 

Тоест нетираното количество се 

изпраща автоматично към ECO 

ЕАД – 7 MWh, а останалите 3 

MWh, на които трябва да се 

възстановят  цена за задължения 

към обществото и акциз, се 

въвеждат ръчно. 

Предложението е с предмет, 

различен от този на настоящото 

административно производство, 

тъй като попада в обхвата на 

ПТЕЕ, респективно към 

изменение/допълнение на 

Инструкцията за известяване и 

валидиране на търговски и 

производствени графици в 

рамките на деня, за чието 

приемане отговаря ЕСО ЕАД. 

Освен това, видно от чл. 31, ал. 3 

и 31а, ал. 2 от ПТЕЕ цената за 

задължения към обществото се 

начислява единствено върху  

консумираната електрическа 

енергия от обектите на крайните 

клиенти съгласно показанията на 

средствата за търговско 

измерване. 

Чл. 95 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 95. Сроковете за определяне 

и обявяване на резултатите от 

борсовите сесии са в 

съответствие с общоприетите 

Чл. 95. Сроковете за определяне и 

обявяване на резултатите от 

борсовите сесии са в съответствие 

с общоприетите правила на 

С предложението се уточнява 

реалният статус на развитието на 

пазарната интеграция по 

отношение DAM. 

Предложението се приема. 
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правила на обединението Price 

Coupling of Regions, наричано по-

нататък обединението PCR. 

обединението SDAC (Single Day 

Ahead Coupling). 

Чл. 96 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 96. БНЕБ ЕАД може да 

направи промени в деня на 

търговия, в периода на търговия 

или в етапите на търговия в 

определени случаи, ако това е в 

интерес на извършване на 

безпрепятствена търговия или за 

осигуряване на нормални 

пазарни условия, като във всички 

случаи промените трябва да са в 

съответствие с приетите правила 

и процедури на обединението 

PCR. Всички промени се 

обявяват едновременно на 

всички търговски участници чрез 

имейл и/или чрез обявяване на 

интернет страницата на 

оператора. 

Чл. 96. БНЕБ ЕАД може да направи 

промени в деня на търговия, в 

периода на търговия или в етапите 

на търговия в определени случаи, 

ако това е в интерес на извършване 

на безпрепятствена търговия или за 

осигуряване на нормални пазарни 

условия, като във всички случаи 

промените трябва да са в 

съответствие с приетите правила и 

процедури на обединението SDAC. 

Всички промени се обявяват 

едновременно на всички търговски 

участници чрез имейл и/или чрез 

обявяване на интернет страницата 

на оператора. 

С предложението се уточнява 

реалният статус на развитието на 

пазарната интеграция по 

отношение DAM. 

Предложението се приема. 

Чл. 96 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 96. БНЕБ ЕАД може да 

направи промени в деня на 

търговия, в периода на търговия 

или в етапите на търговия в 

определени случаи, ако това е в 

интерес на извършване на 

безпрепятствена търговия или за 

осигуряване на нормални 

пазарни условия, като във всички 

случаи промените трябва да са в 

съответствие с приетите правила 

и процедури на обединението 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че  
обединението на пазара „в 

рамките на деня“ беше завършено 

през ноември 2019 г., а на 

официалната страница на БНЕБ 

ЕАД са налични единствено 

прессъобщенията за това събитие. 

Счита, че правилата и 

процедурите, обвързани с това 

обединение, следва да бъдат 

публикувани на интернет 

страницата на оператора на 

Предложението не се приема. 
Същото е неотносимо към чл. 96, 

тъй като тази разпоредба е част от 
глава пета „Правила за търговия 

на пазарен сегмент „Ден напред“, 

съответно посочените в нея 

правила и процедури са такива на 

обединението SDAC, а не на 

SIDC. От друга страна всички 

правила и процедури на SIDC 

официално се изготвят само на 

английски език. Евентуални 
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PCR. Всички промени се 

обявяват едновременно на 

всички търговски участници чрез 

имейл и/или чрез обявяване на 

интернет страницата на 

оператора. 

български език. преводи на други езици нямат 

правна стойност, поради което 

тяхното изготвяне и публикуване 

не е необходимо. 

Чл. 97 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 97. Търгуваните продукти на 

пазарен сегмент „Ден напред“ и 

техните параметри са 

дефинирани в настоящия раздел, 

както следва: 

Чл. 97. (1) Търгуваните продукти 

на пазарен сегмент „Ден напред“ и 

техните параметри са дефинирани 

в инструкция „Спецификация на 

търгуваните продукти“. 

Според дружеството промяната е 

необходима, за да се постигне 

гъвкавост при евентуална спешна 

необходимост от промяна на 

продуктите, което да може да 

бъде осъществено без провеждане 

на процедура по промяна на 

Правилата за работа на 

организиран борсов пазар. 

Предложението се приема. 
В тази връзка се налага промяна и 

на чл. 118, както следва: 

Чл. 118. БНЕБ ЕАД може да 

променя ценовия диапазон, 

определен в инструкцията по чл. 

97, с предизвестие от минимум 4 

(четири) дни. 

Чл. 103 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 103. (1) Ако поради 

технически проблеми търговски 

участник е в невъзможност да 

подаде оферта, то отговорникът 

за търговия има правото да 

изпрати офертата до оператора 

чрез имейл operations@ibex.bg, 

като използва шаблон Excel 

формат и уведоми предварително 

оператора за това на посочените 

телефони за връзка. 

(4) Ако търговски участник 

изпрати оферта чрез служител, 

който не е определен като 

отговорник за търговия, 

операторът отказва да подаде 

изпратената оферта. 

Чл. 103. (1) Ако поради технически 

проблеми търговски участник е в 

невъзможност да подаде оферта, то 

отговорникът за търговия има 

правото да изпрати офертата до 

оператора чрез имейл 

operations@ibex.bg, като използва 

шаблон във формат Excel, който е 

достъпен в ЕСТ-РД, и уведоми 

предварително оператора за това на 

посочените телефони за връзка. 

(4) Ако търговски участник 

изпрати оферта чрез служител, 

който не е определен като 

отговорник за търговия, 

операторът не подава изпратената 

оферта. 

Според дружеството 

използването на шаблона от ЕСТ 

ще гарантира възможността 

операторът да въведе по-бързо и 

лесно изпратената му оферта. 

Промяна в ал. 4 е с оглед 

прецизност на текста, тъй като 

борсовият оператор в този случай 

не изпраща отказ. 

Предложението се приема. 
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Чл. 105 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 105. Подаването на служебна 

оферта от страна на оператора по 

заявка на търговски участник 

поражда задължения за 

търговския участник, идентични 

с подаването на оферта от 

участника в ЕСТ-ДН от момента 

на регистрирането и независимо 

от момента на потвърждение. 

Чл. 105. Подаването на служебна 

оферта от страна на оператора по 

заявка на търговски участник 

поражда задължения за търговския 

участник, идентични с подаването 

на оферта от участника в ЕСТ-ДН 

от момента на регистрирането и 

независимо от момента на 

потвърждение по имейл. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 109 – чл. 111 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 109. Всеки ден на доставка се 

състои от двадесет и четири (24) 

последователни интервала на 

доставка, всеки от един час, като 

първият интервал на доставка 

започва от 00:00 часа в деня на 

доставката. 

 

Чл. 110. В деня на преминаване 

от лятно към зимно часово време 

часовият интервал между 02:00 – 

03:00 часа се повтаря 2 (два) 

пъти. 

 

Чл. 111. В деня на преминаване 

от зимно към лятно часово време 

часовият интервал между 02:00 – 

03:00 часа се премахва. 

Чл. .... (1) Всеки ден на доставка се 

състои от двадесет и четири (24) 

последователни интервала на 

доставка, всеки от един час, като 

първият интервал на доставка 

започва от 00:00 часа в деня на 

доставката. 

(2) При преминаване от лятно към 

зимно часово време деня на 

доставка се състои от двадесет и 

пет (25) последователни интервала 

на доставка, като часовият 

интервал между 02:00 – 03:00 часа 

се повтаря 2 (два) пъти. 

(3) При преминаване от зимно към 

лятно часово време деня на 

доставка се състои от двадесет и 

три (23) последователни интервала 

на доставка, като часовият 

интервал между 02:00 – 03:00 часа 

се премахва. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка чл. 110 и 

чл. 111 придобиват следната 

редакция: 

Чл. 110. При преминаване от 

лятно към зимно часово време 

денят на доставка се състои от 

двадесет и пет (25) 

последователни интервала на 

доставка, като часовият интервал 

между 02:00 – 03:00 часа се 

повтаря 2 (два) пъти. 

Чл. 111. При преминаване от 

зимно към лятно часово време 

денят на доставка се състои от 

двадесет и три (23) 

последователни интервала на 

доставка, като часовият интервал 

между 02:00 – 03:00 часа се 

премахва. 

Чл. 113 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 113. Офертите, подадени от 

търговските участници, следва да 

постъпят в ЕСТ-ДН преди 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага разпоредбата да 
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крайния срок за подаване на 

оферти, в съответствие с чл. 94, 

т. 2. 

отпадне. 

Чл. 115 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 115. Постъпилите оферти от 

търговските участници могат да 

бъдат променяни или отменяни 

до крайния срок за подаване на 

оферти, в съответствие с чл. 94, 

т. 2. Промените, направени от 

търговските участници, се 

отразяват в ЕСТ-ДН, като само 

последното постъпило 

предложение е валидно и има 

обвързващ ефект за търговския 

участник. 

Чл. 115. Постъпилите оферти от 

търговските участници могат да 

бъдат променяни или отменяни до 

крайния срок за подаване на 

оферти, в съответствие с чл. 94, т. 

2. Промените, направени от 

търговските участници, се 

отразяват в ЕСТ-ДН, като само 

последното постъпило 

предложение е валидно и има 

обвързващ, твърд ангажимент за 

търговския участник. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип, като разпоредбата 

придобива следната редакция:  

Чл. 115. Постъпилите оферти от 

търговските участници могат да 

бъдат променяни или отменяни 

до крайния срок за подаване на 

оферти, в съответствие с чл. 94, т. 

2. Промените, направени от 

търговските участници, се 

отразяват в ЕСТ-ДН, като само 

последното постъпило 

предложение е валидно и има 

обвързващо действие за 

търговския участник. 

Чл. 118 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 118. БНЕБ ЕАД може да 

променя ценовия диапазон, 

определен в чл. 97, с 

предизвестие от минимум 4 

(четири) дни. 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага разпоредбата да 

отпадне. 

Чл. 118 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 118. БНЕБ ЕАД може да 

променя ценовия диапазон, 

определен в чл. 97, с 

предизвестие от минимум 4 

(четири) дни. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството счита, че ценовият 

диапазон, който е разписан в чл. 

97, следва да бъде променян по 

процедурата за промяна на 

правилата, а не с решение на 

оператора, което не подлежи на 

контрол от КЕВР. 

Предложението не се приема, 

във връзка с приетото 

предложение на БНЕБ ЕАД по чл. 

97. 

Чл. 120 – чл. 122 Чл. 120. ЕСТ-ДН допуска Чл. .... (1) ЕСТ-ДН допуска Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
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„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

въвеждането на предложения за 

покупка и продажба в евро и в 

лева. При регистрацията на 

пазарния сегмент всеки 

търговски участник посочва 

валутата, в която ще оферира. 

 

Чл. 121. Оферта, подадена от 

търговски участник в ЕСТ-ДН в 

лева, съдържа цени в BGN/MWh 

до 1 (един) знак след десетичната 

запетая и количества в MW, до 1 

(един) знак след десетичната 

запетая. 

 

Чл. 122. Оферта, подадена от 

търговски участник в ЕСТ-ДН в 

евро, съдържа цени в EUR/MWh 

до 1 (един) знак след десетичната 

запетая и количества в MW до 1 

(един) знак след десетичната 

запетая. 

въвеждането на предложения за 

покупка и продажба в евро и в 

лева. При регистрацията на 

пазарния сегмент всеки търговски 

участник посочва валутата, в която 

ще оферира. 

(2) Оферта, подадена от търговски 

участник в ЕСТ-ДН в лева, 

съдържа цени в BGN/MWh до 1 

(един) знак след десетичната 

запетая и количества в MW, до 1 

(един) знак след десетичната 

запетая. 

(3) Оферта, подадена от търговски 

участник в ЕСТ-ДН в евро, 

съдържа цени в EUR/MWh до 1 

(един) знак след десетичната 

запетая и количества в MW до 1 

(един) знак след десетичната 

запетая. 

Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага чл. 120, чл. 121 и 

чл. 122 да се обединят в една 

разпоредба. 

Чл. 120 

АСЕП 

Чл. 120. ЕСТ-ДН допуска 

въвеждането на предложения за 

покупка и продажба в евро и в 

лева. При регистрацията на 

пазарния сегмент всеки 

търговски участник посочва 

валутата, в която ще оферира. 

Чл. 120. ЕСТ-ДН допуска 

въвеждането на предложения за 

покупка и продажба в евро и в 

лева. При регистрацията на 

пазарния сегмент всеки търговски 

участник посочва валутата, в която 

ще оферира. Впоследствие всеки 

търговски участник има право да 

променя валутата на офериране, 

като за целта следва да изпрати 

заявление до оператора не по-

Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 
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късно от 3 (три) работни дни преди 

деня, в който желае промяната да 

бъде отразена. 

Чл. 123 – чл. 124 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 123. При въвеждане на 

двойките цена-количество в 

предложенията за покупка от 

търговския участник следва 

съответните цени да са 

подредени във възходящ ред, а 

количествата в низходящ ред. 

 

Чл. 124. При въвеждане на 

двойките цена-количество в 

предложенията за продажба от 

търговския участник следва 

съответните цени и количества за 

доставка да са подредени във 

възходящ ред. 

Чл. ... (1) При въвеждане на 

двойките цена-количество в 

предложенията за покупка от 

търговския участник следва 

съответните цени да са подредени 

във възходящ ред, а количествата в 

низходящ ред. 

(2) При въвеждане на двойките 

цена-количество в предложенията 

за продажба от търговския 

участник следва съответните цени 

и количества за доставка да са 

подредени във възходящ ред. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага чл. 123 и чл. 124 

да се обединят в една разпоредба. 

Глава пета 

Раздел VIII 

чл. 126 – чл. 128 

НЕК ЕАД 

Няма съществуващ текст. Чл. ... (нов) Борсовият оператор 

уведомява всички търговски 

участници за настъпил технически 

проблем на ЕСТ-РД до 5 мин. от 

настъпването му. При наличие на 

сключени сделки по време на 

техническия проблем, сделките се 

анулират. 

 

Чл. ... (нов) Търговски участник, 

който иска да анулира сделка, 

сключена в резултат на допусната 

грешка, трябва да уведоми 

оператора на ПРД чрез телефонно 

обаждане на посочените на сайта 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага създаването на 

новите разпоредби. 
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на оператора телефони за връзка. 

Обаждането трябва да бъде 

направено от съответния 

отговорник за търговия и 

регистрирано не по- късно от 15 

минути след регистрираното в 

ЕСТ-РД време на сключване на 

съответната сделка и не по-късно 

от 10 минути преди крайния срок 

за търговия на съответния продукт. 

Анулирането може да ставна само 

за сделки за пазарна зона BG при 

изпълнени посочените условия. 

Чл. 128 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 128. Независимо от 

посоченото в чл. 126, БНЕБ ЕАД 

може да преустанови търговията 

за определени търговски 

участници при неспазване на 

тези правила. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че това е 

отделен вид принудителна мярка, 

различна от отстраняването и 

изключването, където отново 

като основание е посочено 

„неспазване на 

законодателството“. В тази 

връзка счита, че основанията за 

преустановяване на търговията по 

чл. 128 следва да се разпишат 

изчерпателно. 

Предложението не се приема. 
Разпоредбата обхваща случаи на 

краткотрайно преустановяване на 

търговията, без да са налице 

основанията за отстраняване на 

търговски участник. Борсовият 

оператор следва да разполага с 

възможността мигновено да 

ограничи достъпа на търговски 

участник до пазара, и тъй като са 

обхванати множество различни 

хипотези, не е възможно такива 

да бъдат конкретно изброени, а е 

по целесъобразно разпоредбата да 

предоставя на оператора правото 

да преценява за всеки конкретен 

случай дали подобна 

необходимост съществува или не. 

Чл. 129 

„АЕЦ Козлодуй“ 

Чл. 129. Всяка оферта, въведена 

от търговски участник в ЕСТ-ДН, 

Чл. 129. Всяка оферта, въведена от 

търговски участник в ЕСТ-ДН, 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 
във връзка с приетото 
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ЕАД може да бъде анулирана по време 

на етапа на подаване на оферти 

от съответния търговски 

участник или от негово име при 

невъзможност от страна на 

съответния търговски участник. 

може да бъде анулирана по време 

на етапа на подаване на оферти от 

съответния търговски участник или 

от оператора, по искане на 

търговския участник, при 

възникнала техническа 

невъзможност. 

предложение на БНЕБ ЕАД по чл. 

81. 

Чл. 132 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 132. За всяко решение за 

анулиране или промяна на вече 

подадена оферта по причини, 

посочени в чл. 130 и чл. 131, 

операторът изпраща официално 

уведомление до съответния 

търговски участник. 

Чл. 132. (1) За всяко решение за 

анулиране или промяна на вече 

подадена оферта по причини, 

посочени в чл. 125, операторът 

изпраща официално уведомление 

до съответния търговски участник. 

(2) За всяко решение за анулиране 

на вече подадена оферта по 

причини, посочени в чл. 126, 

операторът изпраща официално 

уведомление до всички търговски 

участници, подали оферти и 

участвали в съответната борсова 

сесия. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип, като разпоредбата се 

изменя по следния начин: 

Чл. 132. (1) За всяко решение за 

анулиране или промяна на вече 

подадена оферта по причини, 

посочени в чл. 130 и чл. 131, 

операторът изпраща официално 

уведомление до съответния 

търговски участник. 

(2) За всяко решение за анулиране 

на вече подадена оферта по 

причини, посочени в чл. 131, 

операторът изпраща официално 

уведомление до всички търговски 

участници, подали оферти и 

участвали в съответната борсова 

сесия, както и до КЕВР. 

Чл. 132 

АСЕП 

Чл. 132. За всяко решение за 

анулиране или промяна на вече 

подадена оферта по причини, 

посочени в чл. 130 и чл. 131, 

операторът изпраща официално 

уведомление до съответния 

търговски участник. 

Няма предложен конкретен текст. Според АСЕП в чл. 132 трябва да 

се включи настоящият текст от 

борсовите правила, според който 

БНЕБ ЕАД следва да уведомява 

освен засегнатия търговски 

участник, така и КЕВР, тъй като 

някои от случаите може да 

попадат в разпоредбите на 

Предложението се приема, като 

е отразено в приетата по-горе 

редакция.  
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REMIT, за чието спазване трябва 

да следи регулаторът. Също така 

асоциацията счита, че когато се 

налагат подобни принудителни 

действия от страна на БНЕБ ЕАД 

за гарантиране на сигурността и 

нормалното функциониране на 

борсовия пазар, следва да се 

предвидят дисциплиниращи 

санкции за виновния участник. 

Чл. 133 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 133. Само регистрирани 

търговски участници на пазарен 

сегмент „Ден напред“ чрез 

определените за отговорници за 

търговия лица имат право да 

подават оферти в ЕСТ-ДН. 

Чл. 133. Право за подаване на 

оферти в ЕСТ-ДН имат търговски 

участници със статус „Активен“ на 

пазарен сегмент „Ден напред“ чрез 

определените за отговорници за 

търговията лица. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 145 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 145. Всички стандартни 

процедури и етапи на калкулация 

и публикуване на резултатите от 

тръжните сесии са в съответствие 

с общоприетите процедури и 

правила от обединението PCR и 

обединението Single Day Ahead 

Coupling, наричано по-нататък 

обединението SDAC, а именно: 

Чл. 145. Всички стандартни 

процедури и етапи на калкулация и 

публикуване на резултатите от 

тръжните сесии са в съответствие с 

общоприетите процедури и 

правила от PCR и обединението 

SDAC, а именно: 

Редакционна поправка във връзка 

с предходно предложение. 
Предложението се приема по 

принцип в следната редакция: 

Чл. 145. Всички стандартни 

процедури и етапи на калкулация 

и публикуване на резултатите от 

тръжните сесии са в съответствие 

с общоприетите процедури и 

правила от  обединението Price 

Coupling of Regions, наричано по-

нататък обединението PCR  и 

обединението SDAC, а именно: 

Чл. 146 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 146. При извънредни 

ситуации, свързани със 

закъснение на изчисляването на 

клиринговите цени и резултатите 

от търговията от страна на 

Чл. 146. При извънредни ситуации, 

свързани със закъснение на 

изчисляването на клиринговите 

цени и резултатите от търговията 

от страна на обединението PCR и 

Според дружеството 

допълнението се налага, тъй като 

преместването на единия срок 

автоматично премества и другия 

срок. 

Предложението се приема по 

принцип, в редакцията по-долу. 
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обединението PCR и алгоритъма 

Euphemia или по други причини 

извън контрола на оператора, 

сроковете по чл. 145, т. 2 могат 

да бъдат удължени до 15:00 часа. 

алгоритъма Euphemia или по други 

причини извън контрола на 

оператора, сроковете по чл. 145, т. 

2 и т.3 могат да бъдат удължени до 

15:00 часа. 

Чл. 146 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 146. При извънредни 

ситуации, свързани със 

закъснение на изчисляването на 

клиринговите цени и резултатите 

от търговията от страна на 

обединението PCR и алгоритъма 

Euphemia или по други причини 

извън контрола на оператора, 

сроковете по чл. 145, т. 2 могат 

да бъдат удължени до 15:00 часа. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага в случай 

на  удължаване на сроковете по 

чл. 145, т. 2 търговските 

участници да се уведомяват чрез 

имейл или съобщение на сайта на 

борсата. 

Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка чл. 146 

придобива следната редакция: 

Чл. 146. (1) При извънредни 

ситуации, свързани със 

закъснение на изчисляването на 

клиринговите цени и резултатите 

от търговията от страна на 

обединението PCR и алгоритъма 

Euphemia или по други причини 

извън контрола на оператора, 

сроковете по чл. 145, т. 2 и т. 3 

могат да бъдат удължени до 15:00 

часа. 

(2) В случаите по ал. 1 операторът 

уведомява незабавно търговските 

участници чрез публикуване на 

съобщение на интернет 

страницата си. 

Чл. 147 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 147. При невъзможност от 

страна на обединението PCR и 

алгоритъма Euphemia да завърши 

калкулацията на клиринговите 

цени и търгуваните количества 

до 15:00 часа, операторът 

обявява съответната борсова 

сесия за анулирана, като за 

клирингови цени за часовите 

Чл. 147. При невъзможност от 

страна на алгоритъма Euphemia да 

завърши калкулацията на 

клиринговите цени и търгуваните 

количества до 15:00 часа, 

операторът обявява съответната 

борсова сесия за анулирана, като за 

клирингови цени за часовите 

интервали на съответния ден на 

Според дружеството в 

разпоредбата не е уместно да се 

споменава обединението PCR. 

Предложението се приема. 
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интервали на съответния ден на 

доставка служебно се приемат 

цените от последния предходен 

работен ден, в случай, че денят 

на доставка е  

работен ден, съответно 

последният предходен неработен 

ден, в случай, че денят на 

доставка е неработен ден. 

Търгуваните количества остават 

равни на 0 (нула). 

доставка служебно се приемат 

цените от последния предходен 

работен ден, в случай, че денят на 

доставка е работен ден, съответно 

последният предходен неработен 

ден, в случай, че денят на доставка 

е неработен ден. Търгуваните 

количества остават равни на 0 

(нула). 

Чл. 147 

АТЕБ 

Чл. 147. При невъзможност от 

страна на обединението PCR и 

алгоритъма Euphemia да завърши 

калкулацията на клиринговите 

цени и търгуваните количества 

до 15:00 часа, операторът 

обявява съответната борсова 

сесия за анулирана, като за 

клирингови цени за часовите 

интервали на съответния ден на 

доставка служебно се приемат 

цените от последния предходен 

работен ден, в случай, че денят 

на доставка е работен ден, 

съответно последният предходен 

неработен ден, в случай, че денят 

на доставка е неработен ден. 

Търгуваните количества остават 

равни на 0 (нула). 

Няма предложен конкретен текст. АТЕБ посочва, че ако 

алгоритъмът Euphemia не 

завърши калкулациите за цените 

и количествата до 15:00 СЕТ, 

борсовата сесия се анулира и 

търгуваните количества остават 

равни на 0. Това поставя пазара и 

доставките за следващия ден 

пред риск. Асоциацията счита за 

необходимо борсата да има 

резервен вариант за изчисляване 

на клиринговите цени и 

количества, за да не се стигне до 

служебно определяне на нулеви 

количества, съответно нулеви 

доставки за следващия ден. При 

подобно развитие и предвид, че 

търгуваните количествата на 

пазар ден напред съставляват 

около 40% от свободния пазар, 

ще има ситуация на срив на 

пазара. 

Предложението не се приема. 
Разпоредбата отразява 

действащата към момента 

практика на борсите, използващи 

алгоритъма  Euphemia.  
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Чл. 148 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 148. Клиринговите цени, 

изчислени от алгоритъма 

Euphemia, се изчисляват в 

съответствие с правилата, 

установени от обединението PCR 

и се публикуват на интернет 

страницата на оператора, при 

нормално протичаща борсова 

сесия, в съответствие със 

сроковете по чл. 145, т. 2. 

Чл. 148. Клиринговите цени, 

изчислени от алгоритъма Euphemia, 

се изчисляват в съответствие с 

правилата, установени от 

обединението SDAC и се 

публикуват на интернет страницата 

на оператора, при нормално 

протичаща борсова сесия, в 

съответствие със сроковете по чл. 

145, т. 2. 

С предложението се уточнява 

реалният статус на развитието на 

пазарната интеграция по 

отношение DAM. 

Предложението се приема. 

Чл. 153 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 153. Всеки търговски 

участник е длъжен да изпълни 

задълженията си в съответствие с 

физическия и финансов 

сетълмент, породени от 

подадената от него оферта. 

Да се премести в глава първа, като 

се създаде нов чл. 6. 

Дружеството предлага 

разпоредбата да се премести в 

общи положения, тъй като е 

валидна за всички пазарни 

сегменти. 

Предложението се приема. В 

тази връзка чл. 153 става чл. 10,  

Чл. 154 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 154. След приключване на 

всяка борсова сесия, за всеки 

търговски участник, реализирал 

сделки на пазарен сегмент „Ден 

напред“, се регистрират графици 

за обмен в съответствие с 

правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и 

Инструкцията за известяване и 

валидиране на търговски и 

производствени графици в 

рамките на деня, публикувана на 

интернет страницата на ЕСО 

ЕАД. 

Чл. 154. След приключване на 

всяка борсова сесия, за всеки 

търговски участник, реализирал 

сделки на пазарен сегмент „Ден 

напред“, се регистрират графици за 

обмен в съответствие с правилата 

по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и 

Инструкцията за известяване и 

валидиране на търговски и 

производствени графици ден 

напред, публикувана на интернет 

страницата на ЕСО ЕАД. 

Дружеството отбелязва, че 

графиците се известяват в 

съответствие с Инструкцията за 

известяване и валидиране на 

търговски и производствени 

графици ден напред. 

Предложението се приема. 

Чл. 155 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 155. Търговски участници 

със статус „активен“ за пазарен 

сегмент „Двустранни договори“ 

Чл. ... Търговията на пазарен 

сегмент „Двустранни договори“ се 

осъществява чрез Електронна 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага разделянето на 
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и сключили стандартизиран 

договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия, при 

спазване разпоредбите на тези 

правила, могат да сключват 

сделки за покупко-продажба на 

електрическа енергия в резултат 

на: 

1. иницииране и/или участие на 

търг на екран „Търгове“; 

2. подаване на оферта/и на екран 

„Непрекъсната търговия“. 

система за търговия – двустранни 

договори, наричана по-нататък 

ЕСТ- ДД. 

 

Чл. ... Сделки на ЕСТ- ДД могат да 

сключват търговски участници със 

статус „активен“ на пазарен 

сегмент „Двустранни договори“ и 

сключили помежду си 

стандартизиран договор за 

покупко-продажба на електрическа 

енергия, при спазване 

разпоредбите на тези правила. 

 

Чл. ... Сделки за покупко-продажба 

на електрическа енергия на ЕСТ- 

ДД могат да се сключват чрез: 

1. иницииране на и/или участие в 

иницииран търг, организиран на 

екран „Търгове“; 

2. подаване на оферта/и на екран 

„Непрекъсната търговия“. 

чл. 155 на три отделни 

разпоредби. 

Чл. 156 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 156. Офертите за покупка и 

продажба на екраните за 

търговия на пазарен сегмент 

„Двустранни договори“ се 

подават при съобразяване със 

следното: 

1. офертите са анонимни, с 

изключение на иницииращата 

оферта за търг на екран 

„Търгове“, когато инициаторът 

на търга се обявява 

Чл. 156. Офертите за покупка и 

продажба на екраните за търговия 

на пазарен сегмент „Двустранни 

договори“ се подават при 

съобразяване със следното: 

1. офертите са анонимни, с 

изключение на иницииращата 

оферта при търг на екран 

„Търгове“, където инициаторът на 

търга се обявява предварително; 

2. при подаване на оферта, за която 

Не са изложени мотиви. Предложението по чл. 156, т. 1 

се приема. 

 

Предложението по чл. 156, т. 2 

не се приема, предвид 

отхвърляне предложението на 

дружеството по чл. 155. 
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предварително; 

2. при подаване на оферта, за 

която не е налично свободно 

изискуемо обезпечение съгласно 

изискванията на глава седма, 

офертата се отхвърля 

автоматично от Електронната 

система за търговия – двустранни 

договори, наричана по-нататък 

ЕСТ-ДД; 

не е налично изискуемото 

обезпечение съгласно изискванията 

на глава седма, офертата се 

отхвърля автоматично от ЕСТ-ДД; 

Глава шеста 

Раздел II 

чл. 158 – чл. 164 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. Да се добавят нови членове: 

 

Чл. ... Всеки търговски участник 

може да поиска промяна в списък 

„Допустими контрагенти“, 

формиран въз основа на сключени 

между страните СДППЕЕ, като 

информира мотивирано оператора 

за причините за поисканото 

премахване и срока на неговото 

действие. Операторът незабавно 

информира засегнатата страна за 

настъпилата промяна. 

 

Чл. ... При извършено нарушение 

от търговски участник по чл. 31, 

операторът служебно го премахва 

от списък „Допустими 

контрагенти“ на изрядната страна, 

за времето от констатиране на 

нарушението до неговото 

окончателно отстраняване. 

 

Дружеството отбелязва, че 

стандартизираният договор за 

покупко-продажба на енергия има 

силата на рамков договор, който 

дава възможност на търговските 

участници да сключват сделки по 

между си. На база на сключените 

СДППЕ всеки търговски 

участник формира и списъка си с 

„Допустими контрагенти“. 

Посочва, че до момента 

възприетата от „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД стратегия е била 

ориентирана към отворена 

позиция за сключване на СДППЕ 

с всеки регистриран на пазара 

търговски участник, който е 

проявил желание и инициатива за 

това. По този начин се осигурява 

равнопоставеност и конкурентна 

среда за участниците. Според 

дружеството, обаче, събитията от 

последните няколко седмици 

Предложението не се приема.  
Възможността всеки търговски 

участник да може да управлява 

списъка си с допустими 

контрагенти по критерии, които 

не са предварително и ясно 

формулирани в правилата, 

създава опасност от субективизъм 

и може да доведе до нееднакво 

третиране на договорни 

партньори, съответно до риск от 

постигане на непазарни цени. 

Условията, на които следва да 

отговарят търговските участници, 

регистрирани на пазарен сегмент 

„Двустранни договори“, следва да 

са изчерпателно регламентирани 

в ПРОБПЕЕ, да са в максимална 

степен обективни и най-вече 

общи за всички търговски 

участници. Възможността всеки 

търговски участник да 

предопределя и влияе до такава 
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Чл. ... При временно премахване на 

търговски участник от списък 

„Допустими контрагенти“, всички 

сключени между страните 

допълнителни споразумения и 

индивидуални условия към 

СДППЕЕ запазват своето действие 

и са задължителни за изпълнение 

при параметрите и условията, при 

които са сключени. 

 

Чл. ... В случай че между страните 

няма сключени допълнителни 

споразумения и индивидуални 

условия, по които се изпълняват 

доставки или предстои да 

стартират доставки и/или няма 

сключена сделка, за която предстои 

подписване на допълнително 

споразумение и индивидуални 

условия, СДППЕЕ може да бъде 

прекратено: 

1. по взаимно съгласие между 

страните, в което се договаря 

датата, от която СДППЕЕ се 

прекратява; 

2. едностранно, от която и да е от 

страните, с едномесечно 

предизвестие отправено до другата 

страна. 

 

Чл. ... При прекратяване на 

СДППЕЕ, търговските участници 

са длъжни да изпратят официално 

налагат преосмисляне на тази 

позиция, тъй като е повече от 

очевидно, че на пазара има 

допуснати изключително рискови 

участници. В тази връзка, освен 

наказателните процедури на 

оператора по отстраняване и 

изключване на търговски 

участници от борсов пазар, 

намира възможността всеки 

търговски участник да може да 

управлява списъка си с 

допустими контрагенти за 

необходима опция за 

минимизиране на търговския и 

финансов риск. Счита, че 

премахването на търговски 

участник от списъка го лишава от 

възможността да участва в нови 

организирани търгове, 

независимо, че същият има 

достъп до ЕСТ. Тази мярка от 

една страна би имала 

дисциплиниращ ефект, а от друга 

би улеснила и дейността на 

оператора. 

На основание изложеното 

предлага в раздела да се добавят 

допълнителни членове. 

степен върху избора на 

потенциалните си контрагенти би 

свела ролята на БНЕБ ЕАД до 

една обикновена софтуерна 

платформа с чисто посреднически 

функции, което определено не е в 

съответствие с § 1, т. 72 от ДР на 

ЗЕ, по силата на която дори 

сегмент „Двустранни договори“, 

при сделките на който към 

момента операторът не е страна, 

се счита за част от борсовия 

пазар. Разбирането на 

търговските участници, че 

свободно и без никакви 

ограничения могат да избират с 

кого конкретно да сключват 

сделки, не кореспондира и е в 

контраст с общоприетото понятие 

за борса. Противното също така 

би обезсмислило в голяма степен 

решението на законодателя да 

задължи на практика всички 

производители да продават 

енергията си на организирания 

борсов пазар, с цел по-голяма 

прозрачност, постигане на 

пазарни цени и избягване на 

злоупотреби. Горните аргументи 

важат с още по-голяма сила 

имайки предвид доминантната 

позицията на дружеството и на 

групата, от която то е част, на 

пазара на електрическа енергия 
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уведомление до оператора на адрес 

otc.operations@ibex.bg с цел 

актуализиране на списък 

„Допустими контрагенти“. 

 

Чл. ... Операторът незабавно 

актуализира списък „Допустими 

контрагенти“ на участниците, от 

датата, от която някоя от страните 

е поискала временно премахване от 

списъка или е отправено 

предизвестие за прекратяване на 

СДППЕЕ, или страните по взаимно 

съгласие са прекратили действието 

на СДППЕЕ. 

 

Чл. ... СДППЕЕ се прекратява 

автоматично при изключване на 

търговски участник от организиран 

борсов пазар. 

на едро в България. 

Чл. 159 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 159. Стандартизиран договор 

за покупко-продажба на 

електрическа енергия, наричан 

по-нататък СДППЕЕ: 

1. е стандартизиран договор, 

образец от който е публикуван на 

интернет страницата на БНЕБ 

EАД и е задължителен за 

спазване; 

Чл. 159.  Стандартизиран договор 

за покупко-продажба на 

електрическа енергия, наричан по-

нататък СДППЕЕ: 

1. е рамков договор, образец на 

който е публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ EАД и е 

задължителен за спазване от 

търговските участници; 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 159 

НЕК ЕАД 

Чл. 159. Стандартизиран договор 

за покупко-продажба на 

електрическа енергия, наричан 

по-нататък СДППЕЕ: 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството, с цел 

защита на интересите на всички 

търговски участници на сегмент 

„Двустранни договори“, където 

Предложението не се приема. 
Единствено операторът, в 

съответствие с правилата и 

действащата нормативна уредба, 
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1. е стандартизиран договор, 

образец от който е публикуван на 

интернет страницата на БНЕБ 

EАД и е задължителен за 

спазване; 

2. може да бъде сключен само 

между търговски участници на 

пазарен сегмент „Двустранни 

договори“; 

3. урежда правата и 

задълженията на страните в 

резултат на сключени сделки за 

покупко-продажба на 

електрическа енергия на 

екраните за търговия. 

БНЕБ ЕАД не е страна по 

сключените сделки, текстът на 

СДППЕЕ следва да бъде 

подложен на обсъждане. 

следва да определя съдържанието 

на този договор. В този смисъл 

интересите на търговските 

участници са в достатъчна степен 

защитени. 

Чл. 160 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

Чл. 160. С подписване на 

СДППЕЕ всеки търговски 

участник се съгласява, че за 

всяка сделка за покупко-

продажба на електрическа 

енергия, сключена между 

страните, количеството, цената и 

предварително заложените 

условия относно разплащания, 

обезпечения, прекратяване и 

неустойки, ще се отразяват в 

допълнителни споразумения и 

индивидуалните условия към тях. 

Няма предложен конкретен текст. Във връзка с характера на 

сделките сключвани на борсовия 

пазар, дружеството предлага 

изрично и безпротиворечиво чрез 

създаване на ал. 2 да се предвиди, 

че сключени допълнителни 

споразумения чрез екран 

„Търгове“ не подлежат на 

изменение и/или допълнение по 

взаимно съгласие на страните. 

Според него подобно поведение 

(сключване на допълнително 

споразумение, касаещо цена, 

количества, неустойки и т.н.) 

обезсмисля борсовата търговия и 

съставлява манипулация на 

пазара. 

Предложението се приема по 

принцип, като е отразено на 

систематичното му място по-

долу. 

Чл. 161 Чл. 161. След сключване на Чл. 161. След сключване на Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
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„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

СДППЕЕ всяка от страните 

изпраща на оператора сканирано 

копие на двустранно подписания 

договор на адрес 

otc.operations@ibex.bg. 

СДППЕЕ всяка от страните 

изпраща на оператора сканирано 

копие на двустранно подписания 

договор на адрес 

otc.operations@ibex.bg, като 

страните са длъжни да разменят 

помежду си и договорът в 

оригинал. 

Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага поисканото 

допълнение. 

Чл. 162 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 162. (3) При прекратяване на 

СДППЕЕ търговските участници 

са длъжни да изпратят 

официално уведомление до 

оператора на адрес 

otc.operations@ibex.bg с цел 

актуализиране на списък 

„Допустими контрагенти“. 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага отпадането на 

разпоредбата. 

Чл. 162 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

Чл. 162. (2) За периода на 

активна регистрация всеки 

търговски участник се задължава 

да поддържа най-малко 5 (пет) 

контрагента в списък 

„Допустими контрагенти“. 

Чл. 162. (2) Търговският участник 

придобива статус „активен“ при 

изпълнение на изискванията по чл. 

10 и представяне на сключен 

СДППЕЕ съгласно чл. 161. 

Дружеството посочва, че 

условията за сключване на сделка 

и на двата екрана на пазарен 

сегмент „Двустранни договори“ 

са еднакви за всички допустими 

контрагенти, с които пазарен 

участник има сключен СДППЕЕ. 

Съответно такова изискване за 

минимален брой допустими 

контрагенти би принудило ТУ, 

най-вече производителите, 

потенциално да сключват 

СДППЕЕ с дружества, които не 

отговарят на търсения кредитен 

рейтинг. Според дружеството 

това би довело до покачване на 

кредитния риск за сделките, 

Предложението не се приема. 
Изискването за поддържане на 

минимален брой контрагенти е 

необходимо, тъй като, както бе 

посочено по-горе, този сегмент по 

силата на закона се счита за част 

от организирания борсов пазар, 

на който не би следвало да се 

сключват сделки само с 

предварително одобрени по 

неясни критерии контрагенти. 
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сключени на пазарен сегмент 

„Двустранни договори“ или до 

покачване на изискванията за 

обезпечения и неустойки с цел 

намаляване на кредитния риск 

спрямо контрагента с най-лоши 

финансови показатели. 

Последното ще доведе до 

изкривяване на пазара, тъй като 

купувачите ще калкулират по-

високия разход за обезпечение в 

предложените цени за покупка. 

Това също така ограничава и 

достъпа до пазара на иначе 

изрядни ТУ с добро управление 

на риска и добри кредитни 

показатели, тъй като за да 

сключат сделки те ще трябва да 

осигурят същите обезпечения 

като други ТУ с по-нисък 

кредитен рейтинг от техния. В 

тази връзка, предвид 

затрудненията, които изпитват 

много търговци на 

електроенергия в последните 

месеци поради комбинацията от 

спадащо потребление и спадащи 

цени, производителят очаква 

влошаване на техните финансови 

показатели. Вземайки предвид и 

изискването на чл. 100, ал. 4 от 

Закона за енергетиката очаква 

също така подобно изискване за 

брой контрагенти по-скоро да 
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отблъсне добросъвестни ТУ от 

участие на пазарен сегмент 

„Двустранни договори“. От друга 

страна отбелязва, че ако 

приемането на подобен текст е 

продиктувано от 

предотвратяването на сделки, при 

които от едната страна стои 

търговски участник само с един 

допустим контрагент, пораждащ 

съмнения относно договарянето 

на тези сделки, то въвеждането на 

изискването за минимален брой 

контрагенти е ненужно, тъй като 

при съмнения относно спазването 

на ангажименти за прозрачност и 

поведение на борсов пазар могат 

да се приложат разпоредбите на 

REMIT. 

Чл. 162 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 162. (2) За периода на 

активна регистрация всеки 

търговски участник се задължава 

да поддържа най-малко 5 (пет) 

контрагента в списък 

„Допустими контрагенти“. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че в случай 

на отстраняване или изключване 

на даден търговски участник, 

който е сред допустимите 

контрагенти за друг търговски 

участник, поддържащ минимален 

брой контрагенти, липсва уредба 

какви ще са последиците за този 

участник. По-конкретно – дали 

автоматично става неизряден, 

съответно в какъв срок следва да 

сключи ново споразумение и да 

допълни списъка си. 

На следващо място отбелязва, че 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. Следва също така да 

се има предвид, че при 

намаляване броя на 

контрагентите в списък 

‚Допустими контрагенти“ под 5, 

БНЕБ ЕАД е длъжно да изпрати 

официално уведомление до 

търговския участник, като 

определи разумен срок за 

допълване на списъка. 
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много от търговските участници 

са регистрирани и сключват 

сделки на платформите на БНЕБ 

ЕАД само защото са задължени 

да го правят. Част от тях търгуват 

само с един или двама други 

контрагенти, тъй като това са 

изисквания на вътрешния риск 

мениджмънт. Изискването за 

минимум 5 контрагента ще ги 

принуди насила да търгуват с по-

рискови за тях участници или ще 

ги откаже от търговия. Предвид 

горното счита, че в правилата не 

следва да се залага минимален 

задължителен брой контрагенти, 

тъй като това е търговско и 

стратегическо решение на всеки 

отделен участник. Въвеждането 

на подобно нормативно 

изискване от страна на 

единствения организиран борсов 

пазар в страната навлиза 

съществено в полето на 

частноправните отношения, което 

е неоправдано и немотивирано. 

Чл. 162 

АТЕБ 

Чл. 162. (2) За периода на 

активна регистрация всеки 

търговски участник се задължава 

да поддържа най-малко 5 (пет) 

контрагента в списък 

„Допустими контрагенти“. 

Няма предложен конкретен текст Според АТЕБ много от 

компаниите участват на борсата 

само защото са задължени да го 

правят. Част от тях търгуват само 

с един или два други 

контрагента, поради 

спецификите на техния бизнес 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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или защото не искат да носят 

риска от това да търгуват с 

други. Изискването за минимум 

5 контрагента ги принуждава 

насила да търгуват с рискови за 

тях участници. В тази връзка 

асоциацията счита, че БНЕБ ЕАД 

не трябва да определя минимум 

брой контрагенти, това е 

търговско решение на 

съответния участник. Според 

АТЕБ по този начин борсата се 

намесва във фирмени политики, 

без дори да е страна по сделките 

на платформата за двустранна 

търговия. Не е и ясно какво се 

случва в ситуация, когато даден 

участник не може да има 5 

контрагента, понеже няма 

достатъчно компании, които да 

искат да сключат СДППЕЕ с 

него. 

Чл. 162 

НЕК ЕАД 

Чл. 162. (1) Въз основа на 

получените копия на СДППЕЕ 

операторът създава и 

администрира списък 

„Допустими контрагенти“ за 

всеки търговски участник. 

(2) За периода на активна 

регистрация всеки търговски 

участник се задължава да 

поддържа най-малко 5 (пет) 

контрагента в списък 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството, в ал. 2 е 

неработещо ограничението за 

минималния брой контрагенти, 

тъй като съобразно приложимата 

правна уредба може да се 

извърши регистрация и да се 

създадат 5 и повече свързани 

дружества. В случай, че целта е 

да се избегне предварително 

договаряне, то би трябвало да се 

създадат ясни правила за 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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„Допустими контрагенти“. 

(3) При прекратяване на 

СДППЕЕ търговските участници 

са длъжни да изпратят 

официално уведомление до 

оператора на адрес 

otc.operations@ibex.bg с цел 

актуализиране на списък 

„Допустими контрагенти“. 

(4) Операторът предоставя 

актуална информация за 

търговските участници, 

включени в индивидуалния 

списък „Допустими 

контрагенти“, чрез съответната 

система. 

„Списъка на допустимите 

контрагенти“. В тази връзка 

дружеството предлага да не могат 

да се включват/или да се 

изключват участници, които не са 

изрядни платци и/или не 

изпълняват задълженията си по 

подписани допълнителни 

споразумения, като може да се 

създаде списък на такива 

участници, които автоматично да 

отпадат от допустимите 

контрагенти. Дружеството 

посочва, че след като БНЕБ ЕАД 

е организатор на ЦПДД, следва 

да има повече механизми за 

подпомагане на изрядните 

участници срещу неизрядните. 

Според НЕК ЕАД се създава 

впечатление, че БНЕБ ЕАД 

определя правила, а след това на 

страните по СДППЕЕ е оставено 

помежду си да уредят 

отношенията си без съдействието 

на борсовия оператор. 

НЕК ЕАД посочва, че в ал. 3 

следва да се съдържа работещ 

механизъм, с който да бъде 

вменено задължение на БНЕБ 

ЕАД да следи за актуализиране на 

списъка „Допустими 

контрагенти“, тъй като 

практиката показва, че въпреки 

такива уведомления до оператора, 
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списъкът „Допустими 

контрагенти“ не се актуализира 

своевременно и/или е 

невъзможно технически да се 

актуализира и можем да се 

окажем в хипотезата без 

действащ СДППЕЕ да се класира 

търговски участник. 

Чл. 162 

БФИЕК 

Чл. 162. (2) За периода на 

активна регистрация всеки 

търговски участник се задължава 

да поддържа най-малко 5 (пет) 

контрагента в списък 

„Допустими контрагенти“. 

Да отпадне. Според БФИЕК подобно 

изискване не трябва да 

съществува, тъй като е 

ограничаващо търговията. 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 163 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 163. Операторът извършва 

актуализацията на списъка 

„Допустими контрагенти“ в срок 

до 1 (един) ден от получаване на 

известие относно прекратяване 

на СДППЕЕ между търговски 

участници. 

Чл. 163. Операторът извършва 

актуализацията на списъка 

„Допустими контрагенти“ в срок 

до 1 (един) ден от получаване на 

известие относно прекратяване или 

сключване на СДППЕЕ между 

търговски участници. 

Според дружеството 

актуализацията следва да се 

извършва както при прекратяване 

на СДППЕЕ, така и при 

сключване на СДППЕЕ. 

Предложението се приема. 

Чл. 163 

GEN-I 

Чл. 163. Операторът извършва 

актуализацията на списъка 

„Допустими контрагенти“ в срок 

до 1 (един) ден от получаване на 

известие относно прекратяване 

на СДППЕЕ между търговски 

участници. 

Чл. 163. Операторът извършва 

актуализацията на списъка 

„Допустими контрагенти“ в срок 

до 1 (един) ден от получаване на: 

1. известие относно прекратяване 

на СДППЕЕ между търговски 

участници; 

2. писмено искане, изпратено на 

otc.operations@ibex.bg, за 

премахването на един или повече 

контрагенти от списъка на 

Според дружеството пазарните 

участници следва да имат 

възможност да управляват своя 

финансов риск, произтичащ от 

участието им в пазарен сегмент 

„Двустранни договори“ на БНЕБ 

ЕАД по динамичен начин и 

съответните процедури за 

управление на списъка им с 

„Допустими контрагенти“ следва 

да бъдат предоставени. Именно 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

mailto:otc.operations@ibex.bg
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„Допустими контрагенти“ на даден 

търговски участник, по преценка 

на пазарния участник. 

списъкът с „Допустими 

контрагенти“ на компанията 

трябва да отразява 

вътрешнофирмените оценки за 

управление на риска, динамичен 

процес, воден от анализа на 

финансовите резултати на 

партньорите им и вътрешните 

политики за управление на риска 

на компанията. Всеки търговски 

участник следователно би 

трябвало да може да премахне и 

добави всеки от своите 

контрагенти от съответния 

списък по всяко време въз основа 

на вътрешна оценка и решение. 

Такава възможност за 

управление на списъка с 

„Допустими контрагенти“ от 

пазарните участници не е 

включена в предложения проект 

на Правила, което създава 

рискове, свързани главно с екран 

„Търгове“, където има само 

двоична възможност. На екран 

„Непрекъсната търговия“ всеки 

търговски участник е вече в 

състояние да определи 

продуктите, одобрени да се 

търгуват за всеки партньор 

поотделно и е възможно да го 

определя динамично (съгласно 

чл. 164). Динамиката на такава 

процедура за актуализиране 
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следва да бъде приложима и за 

двата екрана. 

Чл. 164 

АСЕП 

Чл. 164. Търговските участници 

могат да заявяват желание за 

ограничение на търгуеми 

продукти на екран 

„Непрекъсната търговия“, като 

определят какви продукти да 

бъдат търгувани с конкретен 

търговски участник при 

съобразяване със следното: 

1. до 3 (три) дни след изпращане 

на подписаното СДППЕЕ до 

оператора, всеки търговски 

участник се задължава да 

изпрати на адрес 

otc.operations@ibex.bg 

информация относно желани 

търгуеми продукти съгласно чл. 

166; 

2. когато операторът не е 

получил информацията в 

посочения срок, всички продукти 

съгласно чл. 166 се приемат за 

търгуеми между страните; 

3. в случай, че двама търговски 

участници изпратят различаваща 

се информация относно 

търгуемите продукти, операторът 

взема предвид само тези 

продукти, които са посочени и от 

двамата търговски участници; 

4. по всяко време на действието 

Няма предложен конкретен текст. АСЕП счита, че посочената 

разпоредба не трябва да дава 

възможност за избор на 

търгувани продукти в 

стандартизирания договор 

(СДППЕЕ). Асоциацията посочва, 

че е възможна и хипотеза за 

заобикаляне на разпоредбата за 

наличие на минимум 5 подписани 

договора и реална търговия само 

с един контрагент, чрез 

отбелязване на продукти, които 

умишлено никога няма да бъдат 

обект на търговия. 

Според асоциацията разпоредбата 

дава възможност в СДППЕЕ за 

избор на търгувани продукти на 

екран „Непрекъсната търговия“ и 

динамичната им промяна по 

време на действието на договора. 

АСЕП посочва, че в подобно 

рамково споразумение не трябва 

да се определят ограничения. 

Отново се изтъква хипотезата за 

заобикаляне на разпоредбата за 

наличие на минимум 5 подписани 

споразумения, чрез отбелязване 

на продукти в 4 от тях, които 

никога няма да бъдат обект на 

търговия. 

Предложението се приема, и в 

тази връзка чл. 164 отпада от 

проекта. 
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на СДППЕЕ страните могат да 

заявяват промяна на търгуемите 

продукти по начина, определен в 

т. 1, като срокът за актуализация 

от страна на оператора е 1 (един) 

работен ден от получаване на 

заявлението за промяна. 

Чл. 165 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 165. ЕСТ-ДД е достъпна за 

търговия всеки работен ден, с 

изключение на случаите на 

техническо прекъсване или 

актуализация на софтуера. 

Операторът изпраща 

своевременно официално 

уведомление до търговските 

участници за тези случаи. БНЕБ 

ЕАД се ангажира да осигури 

достъпност до ЕСТ-ДД в рамките 

на 97% (деветдесет и седем 

процента) годишно, като в 

периода на достъпност не се 

включва времето, необходимо за 

планирани дейности по 

поддръжка и актуализация на 

ЕСТ-ДД. 

Чл. 165. ЕСТ-ДД е достъпна за 

търговия всеки работен ден, с 

изключение на случаите на 

техническо прекъсване или 

актуализация на софтуера. 

Операторът изпраща своевременно 

официално уведомление до 

търговските участници за тези 

случаи. Операторът е задължен да 

осигури достъпност до ЕСТ-ДД в 

рамките на 97% (деветдесет и 

седем процента) годишно, като в 

периода на достъпност не се 

включва времето, необходимо за 

планирани дейности по поддръжка 

и актуализация на ЕСТ-ДД. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 166 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 166. На екран „Непрекъсната 

търговия“ се търгуват следните 

стандартизирани продукти: 

Чл. 166. Търгуваните продукти на 

екран „Непрекъсната търговия“ са 

дефинирани в Инструкция 

„Спецификация на търгуваните 

продукти“. 

Според дружеството промяната е 

необходима, за да се постигне 

гъвкавост при евентуална спешна 

необходимост от промяна на 

продуктите, което да може да 

бъде осъществено без провеждане 

на процедура по промяна на 

Правилата за работа на 

Предложението се приема. 
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организиран борсов пазар. 

Чл. 167 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 167. Стандартизираните 

продукти на екран 

„Непрекъсната търговия“ се 

търгуват от 08:00 часа до 14:00 

часа всеки работен ден, с 

изключение на случаите, 

посочени в чл. 168, като 

търговските участници имат 

възможност да подават оферти за 

следните продукти, в 

съответствие с дефинираните по-

долу срокове: 

Чл. ... Стандартизираните продукти 

на екран „Непрекъсната търговия“ 

се търгуват от 08:00 часа до 14:00 

часа всеки работен ден, с 

изключение на случаите, посочени 

в чл. 166. 

 

Чл. .... Търговските участници имат 

възможност да подават оферти за 

следните продукти, в съответствие 

с дефинираните по- долу срокове: 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага разделянето на 

чл. 167 на две отделни 

разпоредби. 

Чл. 168 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 168. Всеки работен ден от 

07:30 часа до 08:00 часа на екран 

„Непрекъсната търговия“ се 

провежда сесия за подаване на 

оферти, при която: 

1. търговските участници 

подават оферти за покупка и/или 

продажба, които се класират 

автоматично според посочените в 

тях цени; 

2. не се сключват сделки за 

покупко-продажба на екран 

„Непрекъсната търговия“; 

3. сделки се сключват съгласно 

сроковете за търговия по чл. 167. 

Да отпадне. Според дружеството до 

настоящия момент операторът не 

е дал логично обяснение с каква 

цел е създаден този член. Освен 

това дружеството няма 

наблюдения тази нулева сесия да 

се изпълнява от търговските 

участници и да носи някакви 

пазарни ползи. Намира за удачно 

да се черпи опит от развитите 

пазари и да се прилага техния 

пазарен опит. Посочва, че от 

друга страна търговията с 

електрическа енергия е 

динамичен процес и механизмът 

на работа на екран „Непрекъсната 

търговия“ позволява да се 

отреагира адекватно, в 

зависимост от нуждите на 

търговския участник – да купи 

Предложението не се приема. 
От 07:30 часа до 08:00 часа се 

провежда т. нар. „pre-open 

session“, който се използва на 

повечето организирани пазари за 

продукти с дългосрочна доставка, 

както и на брокерските 

платформи. Тази сесия гарантира 

подаването на оферти, които да 

дадат сигнал на останалите ТУ 

какви са ценовите нива за 

различните продукти и 

минимизират шанса от сключване 

на сделки на непазарни цени. 

Тази предварителна сесия e 

въведена по предложение на 

парламентарната комисия по 

енергетика. 
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или да продаде, в необходимия 

момент. 

Чл. 169 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 169. На екран „Търгове“ се 

търгуват продукти, чиито 

параметри се определят от 

инициатора на търга, като: 

1. търгове се провеждат всеки 

работен ден, на всеки 30 

(тридесет) минути, от 09:00 часа 

до 14:30 часа включително, като 

времетраенето на всеки търг е 10 

(десет) минути; 

2. крайният срок за подаване на 

заявление за иницииране на търг 

е до 14:00 часа на предходния 

работен ден спрямо датата на 

провеждане на търга. 

Чл. 169. Търгуваните продукти на 

екран „Търгове“ и техните 

параметри са дефинирани в 

Инструкция „Спецификация на 

търгуваните продукти“, като: 

1. търгове се провеждат всеки 

работен ден, на всеки 30 (тридесет) 

минути, от 09:00 часа до 14:30 часа 

включително, като времетраенето 

на всеки търг е 10 (десет) минути; 

2. крайният срок за подаване на 

заявление за иницииране на търг е 

до 14:00 часа на предходния 

работен ден спрямо датата на 

провеждане на търга. 

Според дружеството промяната е 

необходима, за да се постигне 

гъвкавост при евентуална спешна 

необходимост от промяна на 

продуктите, което да може да 

бъде осъществено без провеждане 

на процедура по промяна на 

Правилата за работа на 

организиран борсов пазар. 

Предложението се приема. 

Чл. 169 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 169. На екран „Търгове“ се 

търгуват продукти, чиито 

параметри се определят от 

инициатора на търга, като: 

1. търгове се провеждат всеки 

работен ден, на всеки 30 

(тридесет) минути, от 09:00 часа 

до 14:30 часа включително, като 

времетраенето на всеки търг е 10 

(десет) минути; 

2. крайният срок за подаване на 

заявление за иницииране на търг 

е до 14:00 часа на предходния 

работен ден спрямо датата на 

провеждане на търга. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага на екран 

„Търгове“ да се търгуват само 

стандартизирани продукти (тези 

определени в чл. 166). Така 

според него ще се минимизира 

възможността за сключването на 

предварително уговорени сделки, 

като тези с отклонение например 

+/- 100% (представляват 

недефиниран продукт, който без 

предварителна информация не 

може да бъде оценен). 

Предложението се приема в 

редакцията по-горе, като 

продуктите са дефинирани в  

инструкция „Спецификация на 

търгуваните продукти“. 
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Чл. 169 

НЕК ЕАД 

Чл. 169. На екран „Търгове“ се 

търгуват продукти, чиито 

параметри се определят от 

инициатора на търга, като: 

1. търгове се провеждат всеки 

работен ден, на всеки 30 

(тридесет) минути, от 09:00 часа 

до 14:30 часа включително, като 

времетраенето на всеки търг е 10 

(десет) минути; 

2. крайният срок за подаване на 

заявление за иницииране на търг 

е до 14:00 часа на предходния 

работен ден спрямо датата на 

провеждане на търга. 

Няма предложен конкретен текст. НЕК ЕАД посочва, че се 

увеличава броят на търговете, 

които могат да се провеждат на 

ден. На следващо място сочи, че е 

твърде кратък срокът за подаване 

на оферта – 10 минути и 20 

минути за обработване на 

резултатите от БНЕБ ЕАД. В тази 

връзка дружеството предлага 

срокът за подаване на оферта да 

бъде 15 минути и 15 минути за 

обработване на резултатите от 

БНЕБ ЕАД. 

Предложението не се приема. 

Практиката до момента показва, 

че предвиденият срок за подаване 

на оферти е достатъчен. 

Чл. 171 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 171. Всички сделки на екран 

„Непрекъсната търговия“ се 

сключват чрез алгоритъм „Auto-

Matching“ или алгоритъм „Click-

trading“. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага да се 

деактивира възможността за 

„click trade“ на екран 

„Непрекъсната търговия“. Според 

него тази възможност създава 

предпоставки да се сключват 

избирателно сделки, т.е. ако има 

няколко оферти за покупка с 

различни цени, продавачът може 

да не „кликне“ на тази с най 

висока цена (каквато е 

икономическата логика и каквото 

би се случило, ако се използва 

„auto-matching“ алгоритъмът), a 

например тази с най-ниска Това 

по своята същност е непазарна 

сделка, която изкривява 

икономическата логика. 

Предложението не се приема.  
Алгоритмите на този екран не 

следва да се различават от тези, 

използвани на повечето 

организирани пазари за продукти 

с дългосрочна доставка, както и 

на брокерските платформи в 

Европа. В случай на непазарни 

сделки, операторът следва да 

уведоми КЕВР, която да 

предприеме съответните действия 

съобразно дадените и в ЗЕ 

правомощия. 
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Чл. 175 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 175. При допусната грешка 

от търговски участник при 

въвеждането на оферта на екран 

„Непрекъсната търговия“, 

вследствие на която е сключена 

сделка, същият има право да 

поиска анулиране на сключената 

сделка, като изпраща искане за 

анулиране на сделка на имейл 

otc.operation@ibex.bg, след което 

е длъжен да осъществи 

телефонна връзка с оператора на 

посочените на интернет 

страницата му телефони за 

контакт. 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението се приема.  

Чл. 176 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 176. Искането за анулиране 

на сделка на екран 

„Непрекъсната търговия“ се 

изпраща не по-късно от 5 (пет) 

минути след сключване на 

съответната сделка и не по-късно 

от 120 (сто и двадесет) минути 

преди крайния срок за търговия 

на съответния продукт, а искане 

за анулиране на сделка не може 

да бъде направено и ще се счита 

за невалидно, ако не е подадено в 

тези срокове. 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 177 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 177. При получаване на 

искане за анулиране на сделка 

операторът прави проверка дали 

цената на сключената сделка е в 

диапазона +/-50% (плюс/минус 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 
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петдесет процента) от цената на 

последната сключена сделка за 

същия продукт и за същия 

период на доставка от 

предходната календарна година, 

или, ако няма такава, от средната 

цена на пазарен сегмент „Ден 

напред“ за същия период на 

доставка и същия товаров 

профил от предходната 

календарна година, като: 

1. в случай, че цената е извън 

посочения диапазон, операторът 

анулира сделката, без да отправя 

запитване за съгласие и без да е 

необходимо потвърждение от 

другата страна по сделката; 

2. в случай, че цената е в рамките 

на посочения диапазон, 

операторът изпраща официално 

уведомление до другата страна 

по сделката за потвърждение на 

исканото анулиране. 

Чл. 177 

GEN-I 

Чл. 177. При получаване на 

искане за анулиране на сделка 

операторът прави проверка дали 

цената на сключената сделка е в 

диапазона +/-50% (плюс/минус 

петдесет процента) от цената на 

последната сключена сделка за 

същия продукт и за същия 

период на доставка от 

предходната календарна година, 

Чл. 177. При получаване на искане 

за анулиране на сделка операторът 

прави проверка дали цената на 

сключената сделка е в диапазона 

+/-50% (плюс/минус петдесет 

процента) от цената на последната 

сключена сделка за същия продукт, 

или в случай на липса на сключена 

сделка за същия продукт на същия 

ден, цената на същия продукт 

Дружеството счита, че сравнение 

на ценови нива на еднакви 

продукти в различни години не е 

подходящо, тъй като ценовите 

нива отразяват търсенето и 

предлагането, като се вземат 

предвид различни фундаментални 

фактори, например природен газ, 

петрол, въглища, въглеродни 

емисии, ниво на водните 

Предложението не се приема, 

във връзка с отпадане на 

разпоредбата от проекта по 

предложение на „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД. 
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или, ако няма такава, от средната 

цена на пазарен сегмент „Ден 

напред“ за същия период на 

доставка и същия товаров 

профил от предходната 

календарна година, като: 

1. в случай, че цената е извън 

посочения диапазон, операторът 

анулира сделката, без да отправя 

запитване за съгласие и без да е 

необходимо потвърждение от 

другата страна по сделката; 

2. в случай, че цената е в рамките 

на посочения диапазон, 

операторът изпраща официално 

уведомление до другата страна 

по сделката за потвърждение на 

исканото анулиране. 

изтъргуван на екран „Непрекъсната 

търговия“ от предходния ден на 

търговия, или в случай на липса, 

цената на същия продукт 

изтъргуван в рамките на 

последните 5 (пет) предходни дни, 

или случай на липса, цената на 

същия продукт изтъргуван на 

същия ден на платформите на 

HUDEX/EEX с доставка в Унгария, 

или в случай на липса, цената на 

същия продукт изтъргуван на 

същия ден на платформата на 

OPCOM OTC (сравнението трябва 

да се направи по гореспоменатия 

ред), като: 

1. в случай, че цената е извън 

посочения диапазон, операторът 

анулира сделката, без да отправя 

запитване за съгласие и без да е 

необходимо потвърждение от 

другата страна по сделката; 

2. в случай, че цената е в рамките 

на посочения диапазон, операторът 

изпраща официално уведомление 

до другата страна по сделката за 

потвърждение на исканото 

анулиране. 

резервоари, нетни преносни 

способности и т.н. Тъй като тези 

фундаментални фактори варират 

в отделни периоди, това прави и 

сравнението на цените между 

периодите невъзможно, тъй като 

те отразяват тези нива и 

следователно съответните 

разпоредби трябва да бъдат 

премахнати. 

GEN-I предлага като алтернатива 

допълнителни възможности за 

сравнение, които отразяват по-

сравними ценови нива, вземайки 

предвид подобни фундаментални 

нива. В тази връзка най-сравними 

са един и същ продукт в 

последните 5 (пет) предходни дни 

на търговия, като в случай, че 

такива данни не са налични, са 

изброени няколко алтернативни 

съпоставими продукта, по ред на 

уместност и предложена 

приложимост. 

Чл. 177 

АСЕП  

Чл. 177. При получаване на 

искане за анулиране на сделка 

операторът прави проверка дали 

цената на сключената сделка е в 

диапазона +/-50% (плюс/минус 

Няма предложен конкретен текст. АСЕП възразява срещу 

разпоредбата на чл. 177, според 

която операторът на борсовия 

пазар следва да анулира вече 

сключена сделка по искане на 

Предложението се приема. 
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петдесет процента) от цената на 

последната сключена сделка за 

същия продукт и за същия 

период на доставка от 

предходната календарна година, 

или, ако няма такава, от средната 

цена на пазарен сегмент „Ден 

напред“ за същия период на 

доставка и същия товаров 

профил от предходната 

календарна година, като: 

1. в случай, че цената е извън 

посочения диапазон, операторът 

анулира сделката, без да отправя 

запитване за съгласие и без да е 

необходимо потвърждение от 

другата страна по сделката; 

2. в случай, че цената е в рамките 

на посочения диапазон, 

операторът изпраща официално 

уведомление до другата страна 

по сделката за потвърждение на 

исканото анулиране. 

търговски участник, без да се 

поиска съгласието на насрещната 

страна, стига цената да не 

отговаря на допустимите граници 

на отклонение, посочени в текста. 

По този начин се нарушава 

равнопоставеността на двете 

страни по сделката и се поставят 

ценови ограничения пред 

свободната борсова търговия. В 

тази връзка асоциацията иска 

посочената разпоредба да 

отпадне. 

Чл. 178 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 178. Счита се, че искането за 

анулиране на сделката, изпратено 

съгласно чл. 177, т. 2, е: 

1. прието от другата страна по 

сделката, когато потвърждението 

за анулирането е получено от 

оператора чрез официално 

уведомление в срок до 60 

(шестдесет) минути след 

изпращане на искането от 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 
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оператора; 

2. отказано от другата страна по 

сделката, когато потвърждението 

за анулирането не е получено от 

оператора чрез официално 

уведомление в срок до 60 

(шестдесет) минути след 

изпращане на искането от 

оператора или е получено 

официално уведомление за отказ 

на анулиране от другата страна. 

Чл. 179 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 179. Когато операторът е 

отправил искане за 

потвърждение за анулиране на 

сделка по чл. 177, т. 2, той 

изпраща официално уведомление 

до двете страни по сделката 

относно резултата от искането за 

анулиране. 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 180 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 180. При подаване на искане 

за анулиране на сделка 

търговският участник дължи 

такса за анулиране на сделка 

съгласно Тарифата за такси на 

БНЕБ ЕАД, независимо от това 

дали искането за анулиране на 

сделка е прието или отказано. 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 181 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 181. Всеки търговски 

участник може да инициира търг 

съгласно условията и сроковете 

по тези правила и инструкция № 

2 „Иницииране на търг“, 

Чл. 181. (1) Всеки търговски 

участник може да инициира търг 

съгласно условията и сроковете по 

тези правила и инструкция № 2 

„Иницииране на търг“, 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

във връзка с приетото 

предложение на БНЕБ ЕАД по чл. 

169 и отпадането на 

възможността инициаторът на 
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публикувана на интернет 

страницата на оператора. 

публикувана на интернет 

страницата на оператора. 

(2) Инициаторът определя всички 

параметри, условия и срокове на 

инициирания търг. 

търг да определя търгуваните 

продукти и техните параметри.  

Чл. 184 

GEN-I 

Чл. 184. Попълненото заявление 

за иницииране на търг се подава 

от отговорник за търговия по 

начина, указан в инструкция № 2 

„Иницииране на търг“. 

Чл. 184. Попълненото заявление за 

иницииране на търг се подава от 

отговорник за търговия, или от 

друго упълномощено от пазарния 

участник лице, по начина, указан в 

инструкция № 2 „Иницииране на 

търг“. 

Според дружеството подаването 

на заявления за иницииране на 

търг е оперативна работа, която 

следва да е възможно да се 

извършва и от други служители 

на компанията, оторизирани за 

тези действия, за да се даде 

възможност на отговорниците за 

търговия да се фокусират върху 

тяхната основна задача, която е 

търговията. 

Предложението не се приема. 
То би обезсмислило изискването 

всеки търговски участник да 

определя минимум двама 

отговорника за търговия, което 

създава сигурност на оборота и 

гарантира непрекъснатост на 

процесите при борсовата 

търговия във всеки един момент. 

Чл. 186 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 186. В случай че даден търг 

не може да бъде проведен или 

приключен поради неочаквано 

възникнало техническо 

прекъсване, операторът има 

право да проведе търга в друг, 

най-близък възможен час, за 

което изпраща официално 

уведомление до инициатора на 

търга и до всички търговски 

участници. 

Чл. 186. В случай че даден търг не 

може да бъде проведен или 

приключен поради неочаквано 

възникнало техническо прекъсване, 

операторът има право да проведе 

търга в друг, най-близък възможен 

час, за което изпраща официално 

уведомление до инициатора на 

търга и до всички търговски 

участници. Когато най-близкият 

възможен час за провеждане на 

търга е след 5 (пет) или повече дни, 

БНЕБ ЕАД дава право на 

търговския участник да избере 

дали да проведе търга в този час 

или да го анулира. При анулиране 

на търг в тази хипотеза, 

Според дружеството с промяната 

се цели улесняване на 

процедурата при натрупване на 

търгове. 

Предложението се приема. 
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търговският участник не дължи 

таксата за анулиране на търг 

съгласно чл. 193, а операторът не 

възстановява таксата за 

иницииране на търг. 

Чл. 186 

АСЕП 

Чл. 186. В случай, че даден търг 

не може да бъде проведен или 

приключен поради неочаквано 

възникнало техническо 

прекъсване, операторът има 

право да проведе търга в друг, 

най-близък възможен час, за 

което изпраща официално 

уведомление до инициатора на 

търга и до всички търговски 

участници. 

Чл. 186. В случай, че даден търг не 

може да бъде проведен или 

приключен поради неочаквано 

възникнало техническо прекъсване, 

операторът предлага на инициатора 

да проведе търга в друг, най-

близък възможен час, както и 

възможността да промени 

първоначално обявените 

параметри. В случай на отказ от 

страна на ТУ, операторът 

възстановява заплатените от него 

такси. 

АСЕП възразява срещу 

предложения чл. 186, според 

който когато даден търг не може 

да бъде проведен или приключен 

поради техническо прекъсване, 

Операторът има право да го 

проведе в друг, най-близък 

възможен час, за което уведомява 

инициатора и останалите 

търговски участници. 

Асоциацията счита, че така 

формулираният текст не отчита 

динамиката на пазара и може да 

ощети инициатора. В хипотеза, 

когато най-близкият възможен 

час е след няколко дни (посочва 

се като пример случаят, когато 

БНЕБ ЕАД е със запълнен 

търговски календар за седмица 

напред), инициаторът вече може 

да няма търговски интерес от 

провеждането му при 

първоначалните параметри.  

Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-горе. 

Таксата за иницииране не се 

възстановява, тъй като БНЕБ 

ЕАД предлага нов час за 

провеждане на търга. Промяна на 

условията на търга не би била 

наложителна, тъй като БНЕБ ЕАД 

осигурява 97% поддръжка на 

ЕСТ-ДД и периодът за 

разрешаване на евентуални 

технически проблеми не би 

следвало да даде отражение върху 

цените на електрическата енергия 

за периода, за който е отложен 

търгът. 

Чл. 187 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 187. В случай че инициаторът 

на търга изисква търговски 

участник да подава само по 1 

(една) оферта за покупка или за 

продажба, при подадени две или 

Чл. 187. В случай че инициаторът 

на търга има условие търговски 

участник да подава само по 1 

(една) оферта за покупка или за 

продажба, при подадени две или 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип. Чл. 187 придобива 

следната редакция: 

Чл. 187. В случай че инициаторът 

на търга постави условие 
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повече оферти от един търговски 

участник, операторът анулира 

всички оферти, постъпили преди 

последно въведената. 

повече оферти от един търговски 

участник, операторът анулира 

всички оферти, постъпили преди 

последно въведената. 

търговски участник да подава 

само по 1 (една) оферта за 

покупка или за продажба, при 

подадени две или повече оферти 

от един търговски участник 

операторът анулира всички 

оферти, постъпили преди 

последно въведената. 

Чл. 188 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 188. Подадените оферти по 

време на търг трябва да бъдат 

съобразени със следните 

изисквания: 

1. при търг за покупка цената на 

подадена от продавача оферта 

трябва да бъде равна или по-

ниска от тази, посочена от 

инициатор на търг в заявлението 

за иницииране на търг; 

2. при търг за продажба цената на 

офертата, подадена от купувача, 

трябва да бъде по-висока или 

равна на тази, посочена от 

инициатор на търг в заявлението 

за иницииране на търг. 

Чл. 188. Подадените оферти по 

време на търг трябва да бъдат 

съобразени със следните 

изисквания: 

1. при търг за покупка цената на 

подадена от продавача оферта 

трябва да бъде равна или по-ниска 

от тази, посочена от инициатора на 

търга в заявлението за иницииране 

на търг; 

2. при търг за продажба цената на 

офертата, подадена от купувача, 

трябва да бъде по-висока или равна 

на тази, посочена от инициатора на 

търга в заявлението за иницииране 

на търг. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 191 

GEN-I 

Чл. 191. След приключването на 

търга страните по сделките 

получават достъп до информация 

за сключените от тях сделки. 

Операторът изпраща официално 

уведомление до инициатора на 

търга за общото оферирано 

количество, в случаите когато: 

1. при търг за покупка общата 

Чл. 191. След приключването на 

търга страните по сделките 

получават достъп до информация 

за сключените от тях сделки. 

Операторът изпраща официално 

уведомление до инициатора на 

търга с информация за всички 

подадени оферти и техните цени и 

количества, в случаите когато: 

Според дружеството, с цел по-

голяма прозрачност, всеки 

инициатор на търг следва да 

получи от оператора не само 

общото оферирано количество, а 

пълна информация за интереса на 

пазарните участници към 

обявения от него търг на екран 

„Търгове“, без да се разкриват 

Предложението се приема. 
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мощност по оферти за продажба 

е по-голяма от посочената в 

заявлението за иницииране на 

търг; 

2. при търг за продажба общата 

мощност по оферти за покупка е 

по-голяма от посочената в 

заявлението за иницииране на 

търг. 

1. при търг за покупка общата 

мощност по оферти за продажба е 

по-голяма от посочената в 

заявлението за иницииране на търг; 

2. при търг за продажба общата 

мощност по оферти за покупка е 

по-голяма от посочената в 

заявлението за иницииране на търг. 

имената на съответните 

участници. 

Чл. 192 

НЕК ЕАД 

Чл. 192. Всеки търговски 

участник, който е подал 

заявление за иницииране на търг, 

има право да поиска анулиране 

на търга, като изпрати 

официално уведомление с искане 

до оператора най-късно до 13:30 

часа на предходния работен ден 

преди датата за провеждане на 

търга. При анулиране на три или 

повече търгове в рамките на 12 

(дванадесет) месеца от датата на 

анулиране на първия търг се 

прилагат хипотезите на чл. 215, т. 

2 и съответните плащания по 

раздел пети от глава осма. 

Чл. 192. Всеки търговски участник, 

който е подал заявление за 

иницииране на търг, има право да 

поиска анулиране на търга, като 

изпрати официално уведомление с 

искане до оператора най-късно до 

16,00 часа ЦЕВ на предходния 

работен ден преди датата за 

провеждане на търга. При 

анулиране на три или повече 

търгове в рамките на 12 

(дванадесет) месеца от датата на 

анулиране на първия търг се 

прилагат хипотезите на чл. 215, т. 2 

и съответните плащания по раздел 

пети от глава осма. 

НЕК ЕАД счита, че разпоредбата 

на чл. 192 следва да бъде 

променена в частта си, касаеща 

срока, до който трябва да бъде 

изпратено официалното 

уведомление до оператора. 

Предложението не се приема. 
Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага удължаването на 

срока. 

Чл. 194 

НЕК ЕАД 

Чл. 194. Операторът може 

служебно да анулира търг, ако 

анулирането е в интерес на 

сигурността и нормалното 

провеждане на борсовата 

търговия. 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството от 

редакцията на чл. 194 не става 

ясно в случай на служебно 

анулиране на търг дали се 

прилагат хипотезите на чл. 215, т. 

2 и съответните глоби за 

анулиране към инициатора на 

търга. НЕК ЕАД посочва, че 

Не е предложен конкретен 

текст, който да бъде разгледан. 

Отделно от това, следва да се 

вземе предвид, че  в чл. 215, т. 2 

ясно е дефинирано в кои случаи 

са приложими съответните глоби 

за анулиране към инициатора на 

търга, т.е. не е посочена 
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следва да се конкретизира в кои 

случаи БНЕБ ЕАД може 

служебно да анулира търг. 

хипотезата, относима към чл. 194. 

Чл. 194 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 194. Операторът може 

служебно да анулира търг, ако 

анулирането е в интерес на 

сигурността и нормалното 

провеждане на борсовата 

търговия. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството счита, че в 

правилата следва да бъдат 

разписани последиците от това 

решение, като например – 

възстановяват ли се платените от 

търговския участник такси 

съгласно Тарифата за таксите, 

както и какви са възможностите 

за провеждане на нов търг при 

интерес от страна на инициатора. 

Предложението се приема по 

принцип. Чл. 194 се изменя така: 

Чл. 194. (1) Операторът може 

служебно да анулира търг, ако 

анулирането е в интерес на 

сигурността и нормалното 

провеждане на борсовата 

търговия. 

(2) В случаите по ал. 1 операторът 

възстановява заплатената от 

търговския участник такса за 

иницииране на търг. 

Глава шеста 

Раздел VI 

чл. 197 – чл. 198 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 197. (1) При сключена сделка 

всеки търговски участник: 

1. е длъжен да достави или да 

приеме електрическа енергия за 

определен период, с параметри за 

количество и цена в съответствие 

с оферираните; 

2. е длъжен да подпише 

допълнително споразумение и в 

срок до 3 (три) дни след 

сключването на сделката да 

предостави копие от него на 

оператора, като го изпрати на 

адрес otc.operations@ibex.bg; 

(2) За продукти със срок на 

доставка 1 (един) ден, 

изтъргувани в рамките на един 

ден, търговските участници 

Чл. ... Всяка сключена сделка на 

ЕСТ-ДД представлява твърд и 

неотменим ангажимент за страните 

за нейното изпълнение в 

съответствие с параметрите и 

условията, при които същата е 

сключена. 

 

Чл. ... (1) При всяка сключена 

сделка търговските участници: 

1. са длъжни да доставят или да 

приемат електрическа енергия за 

определен период, с параметри за 

количество и цена в съответствие с 

оферираните; 

2. са длъжни да подпишат 

допълнително споразумение и в 

срок до 3 (три) дни след 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема.  
Не са посочени мотиви и не става 

ясно кое налага цялостната 

преработка на раздела. Освен 

това предложените изменения не 

променят текстовете по същество. 
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подготвят едно допълнителното 

споразумение по ал. 1, т. 2, в 

което описват всички сделки за 

съответния ден. 

 

Чл. 198. Операторът приема 

допълнително споразумение, 

само ако същото е подписано от 

двете страни и отговаря изцяло 

на параметрите на сключената 

сделка. 

сключването на сделката да 

предоставят копие от него на 

оператора, като го изпратят на 

адрес otc.operations@ibex.bg; 

(2) За продукти със срок на 

доставка 1 (един) ден, изтъргувани 

в рамките на един ден, търговските 

участници подготвят и подписват 

едно допълнителното 

споразумение по чл. 193, ал. 1, т. 2, 

в което се описват всички сделки за 

съответния ден. 

(3) Операторът приема, че е 

сключено допълнително 

споразумение, само ако то е 

подписано от двете страни и 

отговаря изцяло на параметрите и 

условията на сключената сделка. 

 

Чл. ... Търговските участници са 

длъжни да подпишат двустранно 

всички документи, свързани със 

сключената сделка, като разменят 

помежду си на хартиен носител и в 

оригинал съответните екземпляри. 

Чл. 197 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 197. (1) При сключена сделка 

всеки търговски участник: 

2. е длъжен да подпише 

допълнително споразумение и в 

срок до 3 (три) дни след 

сключването на сделката да 

предостави копие от него на 

оператора, като го изпрати на 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага изрично да 

се уточни дали посочените 

срокове са в работни или 

календарни дни. 

Предложението не се приема. 

Липсата на изрично уточнение, че 

дните са работни, означава, че  

посоченият срок е в календарни 

дни. 
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адрес otc.operations@ibex.bg; 

Чл. 197 

НЕК ЕАД 

Чл. 197. (2) За продукти със срок 

на доставка 1 (един) ден, 

изтъргувани в рамките на един 

ден, търговските участници 

подготвят едно допълнително 

споразумение по ал. 1, т. 2, в 

което описват всички сделки за 

съответния ден. 

Чл. 197. (2) За продукти със срок на 

доставка 1 (един) ден, изтъргувани 

на екран „Непрекъсната търговия“, 

търговските участници подготвят 

едно допълнително споразумение 

по ал. 1, т. 2, в което описват 

всички сделки за периодите от 1-во 

до 15-то число на календарния 

месец и от 16-то число до края на 

календарния месец. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Всяко допълнително 

споразумение следва да бъде 

сключено и отнесено към 

конкретни сделки за календарен 

ден. Освен това не е ясно как ще 

бъде спазен срокът по ал. 1, т. 2. 

Чл. 199 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 199. (1) Графиците за 

доставка се изготвят в 

съответствие с правилата по чл. 

91, ал. 2 от ЗЕ и с параметрите на 

всяка сключена сделка, отразени 

в допълнително споразумение, 

като същите са задължителни за 

изпълнение за всяка от страните. 

(2) Всяко несъответствие в 

графиците, подадени към ЕСО 

ЕАД, което не е уговорено между 

страните на основание раздел 

осми на глава шеста, се счита за 

неизпълнение на допълнителното 

споразумение. 

Чл. 195.(1) Графиците за доставка 

се изготвят в съответствие с 

правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и с 

параметрите на всяка сключена 

сделка, отразени в допълнително 

споразумение, като същите са 

задължителни за изпълнение за 

всяка от страните. 

(2) Всяко несъответствие в 

графиците, подадени към ЕСО 

ЕАД, се счита за неизпълнение на 

допълнителното споразумение и 

нарушение по чл. 31. 

(3) В случай, че нарушението не 

бъде отстранено до крайния срок за 

известяване на графици, се прилага 

хипотезата на чл. 36, т. 4. 

Дружеството счита за 

недопустимо предоставянето на 

възможност за уговаряне между 

страните на основание раздел 

осми на глава шеста. Според него 

борсовата сделка е неотменим и 

безусловен ангажимент, тя е 

сключена при определени 

параметри и условия. Всякакви 

последващи действия за 

допълнителни уговорки между 

страните води до промяна в тези 

параметри. Борсовият пазар е 

задължителен единствено и само 

за производителите на 

електрическа енергия, докато 

останалите търговски участници 

имат свободата да оперират на 

извън борсов пазар, където имат 

възможност да договарят и 

предоговарят параметрите и 

условията на доставка. Освен 

Предложението се приема по 

принцип, като се съобразят 

препратките и в следната 

редакция: 

Чл. 195.(1) Графиците за доставка 

се изготвят в съответствие с 

правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и 

с параметрите на всяка сключена 

сделка, отразени в допълнително 

споразумение, като същите са 

задължителни за изпълнение за 

всяка от страните. 

(2) Всяко несъответствие в 

графиците, подадени към ЕСО 

ЕАД, се счита за неизпълнение на 

допълнителното споразумение и 

неизпълнение на задължения по 

чл. 31. 

(3) В случай, че неизпълнението 

не бъде отстранено до крайния 

срок за известяване на графици, 

се прилага хипотезата на чл. 36, т. 
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това подобна възможност е 

предпоставка за пазарни 

злоупотреби и манипулации. 

4. 

Глава шеста 

Раздел VIII 

чл. 201 – чл. 205 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 201. Всяка от страните по 

допълнително споразумение 

може да спре временно 

действието му, без да се променя 

срока на доставка, при следните 

условия: 

1. иницииращата спирането 

страна изпраща официално 

уведомление с искане за 

временно спиране на 

доставка/приемане на 

електрическата енергия на 

контрагента по съответно 

допълнително споразумение 

минимум 10 (десет) дни преди 

датата на очакваното спиране; 

2. искането за временно спиране 

трябва да съдържа най-малко 

информация за допълнителното 

споразумение, началото и края на 

периода на спиране, 

количеството електрическа 

енергия, което няма да бъде 

доставено/прието и размера на 

неустойката. 

 

Чл. 202. В срок от 5 (пет) дни 

след получаването на искането 

по чл. 201, получилата искането 

страна приема или отхвърля 

Да отпадне. Според дружеството временното 

спиране на действието на 

допълнителното споразумение 

(ДС) води до промяна на 

параметрите на сключената 

сделка и противоречи на 

основополагащия принцип в 

борсовата търговия за 

неотменимия ангажимент. 

Участници, подали оферта и 

сключили сделка, трябва да 

изпълнят своите задължения в 

пълен обем. Подобни действия за 

временно спиране и 

предоговаряне, независимо, че се 

допуска това да става по взаимно 

съгласие, е характерно за извън 

борсов пазар. Отбелязва, че до 

момента, при възникване на 

причина от производствено 

естество, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

никога не си е позволявало да 

прибягва до възможността за 

временно спиране, а е носило 

самостоятелно отговорността си. 

Подчертава, че възможността за 

временно прекратяване 

стимулира недобросъвестни 

действия от страна на 

търговските участници, 

Предложението се приема,  

като в тази връзка раздел VIII 

отпада. 
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същото. 

 

Чл. 203. Приемането на искането 

за временно спиране на 

действието на допълнително 

споразумение се удостоверява с 

официално уведомление със 

съгласие от получилата искането 

страна. 

 

Чл. 204. В случай на прието 

искане от получилата искането 

страна действието на 

допълнителното споразумение се 

спира за периода по чл. 201, т. 2 

след извършване на съответните 

плащания по раздел пети на 

глава осма. 

 

Чл. 205. При неприето искане от 

получилата искането страна 

допълнителното споразумение 

остава в сила и задълженията на 

страните остават непроменени. 

включително манипулация или 

опит за манипулация на пазара. 

Глава шеста 

Раздел VIII 

чл. 201 – чл. 205 

НЕК ЕАД 

Чл. 201 – чл. 205 Няма предложен конкретен текст. Според дружеството от раздела 

не става ясно дали страните 

подписват изменение към 

допълнителното споразумение, 

както и как се уреждат 

отношенията във връзка с 

договорените количества 

електрическа енергия при 

временното спиране на 

Предложението не се приема 
предвид отпадане на текстовете. 
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действието на допълнителното 

споразумение и какво е 

отношението на БНЕБ ЕАД към 

неизрядните търговски 

участници. 

Чл. 201 – чл. 207 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 201. Всяка от страните по 

допълнително споразумение 

може да спре временно 

действието му, без да се променя 

срока на доставка, при следните 

условия: 

1. иницииращата спирането 

страна изпраща официално 

уведомление с искане за 

временно спиране на 

доставка/приемане на 

електрическата енергия на 

контрагента по съответно 

допълнително споразумение 

минимум 10 (десет) дни преди 

датата на очакваното спиране; 

2. искането за временно спиране 

трябва да съдържа най-малко 

информация за допълнителното 

споразумение, началото и края на 

периода на спиране, 

количеството електрическа 

енергия, което няма да бъде 

доставено/прието и размера на 

неустойката. 

 

Чл. 202. В срок от 5 (пет) дни 

след получаването на искането 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага да се 

премахне възможността за 

временно спиране и прекратяване 

на договор, сключен през 

платформите на БНЕБ ЕАД. 

Според него тази възможност 

създава предпоставки за 

дискриминационно и непазарно 

поведение, тъй като договори с 

различни контрагенти, спечелени 

на един и същи търг, могат да 

бъдат третирани различно – на 

един участник може да му бъде 

„позволено“ да промени договора 

си, а на друг – не. Временното 

спиране или прекратяване на 

договор на практика променя 

търгувания продукт – например, 

ако годишен договор бъде 

временно спрян/прекратен за 

периода април – юни, то това 

става друг продукт, чиято цена е 

различна от тази на годишния 

продукт. 

Предложението се приема в 

частта относно отпадането на чл. 

201, 202, 203, 204 и 205. 

Предложението се приема по 

принцип в частта по чл. 206 и 

207, като е отразено по-долу. 
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по чл. 201, получилата искането 

страна приема или отхвърля 

същото. 

 

Чл. 203. Приемането на искането 

за временно спиране на 

действието на допълнително 

споразумение се удостоверява с 

официално уведомление със 

съгласие от получилата искането 

страна. 

 

Чл. 204. В случай на прието 

искане от получилата искането 

страна действието на 

допълнителното споразумение се 

спира за периода по чл. 201, т. 2 

след извършване на съответните 

плащания по раздел пети на 

глава осма. 

 

Чл. 205. При неприето искане от 

получилата искането страна 

допълнителното споразумение 

остава в сила и задълженията на 

страните остават непроменени. 

 

Чл. 206. Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

прекратено предсрочно по 

взаимно съгласие на страните, за 

което търговските участници 

следва да изпратят официално 

уведомление до оператора. 
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Чл. 207. Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

предсрочно прекратено от 

изрядната страна при наличие на 

основателна причина и/или при 

неизпълнение на тези правила от 

насрещната страна. 

Чл. 202 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 202. В срок от 5 (пет) дни 

след получаването на искането 

по чл. 201, получилата искането 

страна приема или отхвърля 

същото. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага изрично да 

се уточни дали посочените 

срокове са в работни или 

календарни дни. 

Предложението не се приема 
поради отпадане на разпоредбата. 

Чл. 204 – чл. 205 

GEN-I 

Чл. 204. В случай на прието 

искане от получилата искането 

страна действието на 

допълнителното споразумение се 

спира за периода по чл. 201, т. 2 

след извършване на съответните 

плащания по раздел пети на 

глава осма. 

 

Чл. 205. При неприето искане от 

получилата искането страна 

допълнителното споразумение 

остава в сила и задълженията на 

страните остават непроменени. 

Чл. 204. (1) В случай на прието 

искане от получилата искането 

страна действието на 

допълнителното споразумение се 

спира за периода по чл. 201, т. 2 

след извършване на съответните 

плащания по раздел пети на глава 

осма. 

(2) Всеки случай на временно 

спиране на действието на 

допълнителното споразумение се 

включва в публично достъпен 

списък на сайта на БНЕБ ЕАД, 

съдържащ информация за името на 

пазарните участници, периода на 

временно спиране, без да се 

разкриват параметрите или друга 

поверителна информация за 

сделката. 

 

Според дружеството след като 

временно спиране на форуърдни 

договори не е съществуваща 

практика в други европейски 

енергийни борси, следва да бъде 

създаден публично достъпен 

онлайн регистър на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД, 

съдържащ информация за всички 

споразумения за временно 

спиране на действието на 

допълнителни споразумения, 

подобен на вече съществуващия 

за неизрядните участниците, за да 

се увеличи прозрачността на 

пазара и да се предотвратяват 

злоупотребите, както случайни, 

така и особено систематични, на 

механизма за временно спиране. 

Предложението се приема по 

принцип, като разпоредбите 

отпадат. 
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Чл. 205. При неприето искане или 

липса на официален отговор от 

получилата искането страна, 

допълнителното споразумение 

остава в сила и задълженията на 

страните остават непроменени. 

Глава шеста 

Раздел IX 

чл. 206 – чл. 207 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 206. Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

прекратено предсрочно по 

взаимно съгласие на страните, за 

което търговските участници 

следва да изпратят официално 

уведомление до оператора. 

 

Чл. 207. Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

предсрочно прекратено от 

изрядната страна при наличие на 

основателна причина и/или при 

неизпълнение на тези правила от 

насрещната страна. 

Чл. .... Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

предсрочно прекратено от 

изрядната страна при наличие на 

основателна причина и/или при 

неизпълнение на тези правила от 

насрещната страна. 

 

Чл. ... Допълнително споразумение 

се прекратява автоматично при 

изключване на търговски участник 

от борсовия пазар. 

Освен мотивите за неотменимия 

ангажимент и недопускане на 

пряко договаряне между 

страните, дружеството посочва 

също, че предсрочното 

прекратяване на ДС може да се 

разглежда и като опит за 

манипулиране на пазара, тъй като 

параметрите на тази сключена 

сделка е формирала референтни 

нива за пазара. 

Предложението се приема по 

принцип, в редакцията по-долу. 

Чл. 207 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 207. Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

предсрочно прекратено от 

изрядната страна при наличие на 

основателна причина и/или при 

неизпълнение на тези правила от 

насрещната страна. 

Чл. 207. Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

предсрочно прекратено от 

изрядната страна при наличие на 

основателна причина. 

Според дружеството 

премахнатият израз е излишен, 

тъй като се съдържа в 

дефиницията за „Основателна 

причина“ в Допълнителната 

разпоредба. 

Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-долу. 

Чл. 207 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

Чл. 207. Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

предсрочно прекратено от 

изрядната страна при наличие на 

Чл. 207. (1) Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

развалено занапред от изрядната 

страна при наличие на основателна 

Извън чисто правното използване 

на терминологията (при 

неизпълнение на договора се 

касае за разваляне на същия, като 

Предложението се приема по 

принцип. В тази връзка раздел IX 

се преномерира на раздел VIII със 

следното заглавие: „ Изменение и 
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основателна причина и/или при 

неизпълнение на тези правила от 

насрещната страна. 

причина и/или неизпълнение на 

задълженията на другата страна. 

(2) При неизпълнение на 

задължението за плащане на 

доставената електрическа енергия 

и/или при недоставяне/неприемане 

на договорените количества 

електрическа енергия и/или друго 

неизпълнение на задълженията по 

допълнителното споразумение, 

изправната страна има право да 

развали същото с 3-дневно 

писмено предизвестие. 

(3) В случаите по ал. 2 

неизправната страна дължи 

неустойка на изправната в 5-дневен 

срок от разваляне на 

допълнителното споразумение в 

размер, както следва: 

1. за сделки, сключени на екран 

„Търгове“, размерът на 

неустойката се определя от 

инициатора на търга в заявлението 

за иницииране на търг; 

2. за сделки, сключени на екран 

„Непрекъсната търговия“, размерът 

на неустойката е 30% от 

стойността на енергията за 

оставащия срок на допълнителното 

споразумение (от датата на 

разваляне до крайния срок на 

допълнителното споразумение, ако 

същото не бе развалено). 

(4) Допълнителното споразумение 

при договори от типа на доставка 

на енергия, развалянето има 

действие занапред – чл. 88 и чл. 

87 от Закона за задълженията и 

договорите), дружеството счита 

за обосновано да бъде въведена 

такава неустойка. Посочва, че 

към настоящия момент има 

предвидени неустойки за 

забавено плащане и/или друго 

неточно изпълнение на договора 

(неприемане и/или недоставяне 

на енергия), както и при 

специфичната хипотеза на 

временно спиране на доставките. 

Неустойка обаче при разваляне на 

договора не е предвидена – 

същата по правилата на правото 

не може да бъде приравнена на 

останалите посочени неустойки. 

Подчертава, че неустойката при 

разваляне на договора е друга, 

различна от тези при неточно 

изпълнение на договора и следва 

да бъде изрично предвидена за да 

може да се претендира и дължи. 

Липсата на такава предвидена 

неустойка позволява на 

неизправната страна да се 

„измъкне от договора“, ако е 

налице изменение на ценовите 

равнища на борсовия пазар. При 

неизпълнение на задължението на 

другата страна, изправната такава 

прекратяване на допълнително 

споразумение“, като останалите 

раздели в главата се 

преномерират съответно. 

Чл. 206 и чл. 207 се изменят така: 

Чл. 206. Сключено допълнително 

споразумение не може да бъде 

изменяно. Клауза, която 

предвижда такава възможност, е 

недействителна. 

Чл. 207. (1) Допълнителното 

споразумение прекратява 

действието си само в следните 

случаи: 

1. по взаимно съгласие на 

страните; 

2. при разваляне от изрядната 

страна при наличие на 

основателна причина и/или 

неизпълнение на задълженията на 

другата страна; 

3. при изтичане срока, за който е 

сключено; 

4. когато изпълнението стане 

невъзможно. 

(2) Прекратяването на 

допълнително споразумение има 

действие занапред. 
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се разваля от деня, следващ деня на 

изтичане на предизвестието. 

няма да има избор освен да 

развали договора. От друга 

страна отбелязва, че е търговски 

невъзможно да се търсят и дават 

обезпечения, покриващи цялата 

стойност по сключеното 

допълнително споразумение 

(особено при по-големи 

количества енергия, това изисква 

блокиране на голям паричен 

ресурс, което е икономически 

необосновано и за двете страни). 

Предвиждането на такава изрична 

неустойка ще дисциплинира и 

двете страни по сделката с оглед 

неговото изпълнение и ще 

препятства неизпълнение от всяка 

от страните с чисто 

манипулативен характер – при 

рязък скок на цените и/или при 

рязък спад на същите. 

Чл. 207 

GEN-I 

Чл. 207. Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

предсрочно прекратено от 

изрядната страна при наличие на 

основателна причина и/или при 

неизпълнение на тези правила от 

насрещната страна. 

Чл. 207. (1) Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

предсрочно прекратено от 

изрядната страна при наличие на 

основателна причина и/или при 

неизпълнение на тези правила от 

насрещната страна, по-конкретно, 

но без да се ограничава до: 

– не предостави изискваното 

обезпечение в съответствие с 

условията на тези правила и/или 

съответната индивидуална сделки; 

Според дружеството 

прекратяването на допълнително 

споразумение не следва да 

прекратява/оттегля задълженията 

на неизправната страна да 

заплати неустойките за 

неизпълнение за всички 

недоставени количества до края 

на периода на доставка според 

първоначалните параметри на 

сделката. Също така, всеки 

пазарен участник следва да има 

Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-горе. 
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– неизпълнение при плащане към 

насрещната страна по сделката и 

съответното плащане не е 

извършено в рамките на два (2) 

работни дни от писменото известие 

от страна на изправната страна; 

– неизпълнение на задълженията за 

доставяне/приемане, в случай че 

такова неизпълнение е с 

продължителност повече от седем 

(7) дни в рамките на период от 

шестдесет (60) дни. 

(2) С цел да се избегнат всякакви 

съмнения, ако допълнителното 

споразумение бъде прекратено 

съгласно горепосоченото, 

неизправната страна е все още 

длъжна да заплати неустойките 

и/или обезщетенията за 

неизпълнение в съответствие с тези 

правила (съгласно чл. 273), по 

отношение на всички недоставени 

количества по време на 

договорения срок за доставка. 

право да прекрати допълнително 

споразумение в случай на 

съществени нарушения на 

договорните задължения 

(съгласно СДППЕЕ, 

допълнителното споразумение и 

тези Правила). 

Чл. 207 

НЕК ЕАД 

Чл. 207. Всяко допълнително 

споразумение може да бъде 

предсрочно прекратено от 

изрядната страна при наличие на 

основателна причина и/или при 

неизпълнение на тези правила от 

насрещната страна. 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството 

разпоредбата не регламентира 

достатъчно пълно относимата 

материя, тъй като в 

определението за „основателна 

причина“ не е посочено изрично 

неизпълнение на условията, 

уговорени в подписаното между 

страните допълнително 

Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-горе. 
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споразумение. НЕК ЕАД 

предлага при неизпълнение на 

задълженията по допълнителното 

споразумение, изрядната страна 

да има възможност да поиска и 

съответно БНЕБ ЕАД да отстрани 

от пазара за двустранни договори 

неизрядната насрещна страна. 

Глава шеста 

Раздел X 

чл. 208 – чл. 209 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 208. СДППЕЕ се прекратява 

при условията и реда, посочени в 

договора. 

 

Чл. 209. Допълнителните 

споразумения, сключени преди 

прекратяването на СДППЕЕ, 

продължават действието си до 

изпълнението на задълженията 

на страните по тях. 

Да отпадне. Дружеството отбелязва, че в чл. 

208 не са разписани подробно 

хипотезите на прекратяване, тъй 

като СДППЕЕ се разработва от 

борсовия оператор, т.е. той може 

едностранно и многократно да 

променя условията по него. 

Според дружеството СДППЕЕ 

има силата на рамков договор и 

неговото прекратяване 

автоматично прекратява 

действието на сключените ДС. 

Предложението се приема по 

принцип, в редакцията по-долу. 

Глава шеста 

Раздел X 

чл. 208 – чл. 209 

АТЕБ 

Чл. 208. СДППЕЕ се прекратява 

при условията и реда, посочени в 

договора. 

 

Чл. 209. Допълнителните 

споразумения, сключени преди 

прекратяването на СДППЕЕ, 

продължават действието си до 

изпълнението на задълженията 

на страните по тях. 

Няма предложен конкретен текст. АТЕБ предлага да се въведе 

разпоредба СДППЕЕ да може да 

се прекратява едностранно, 

когато една от страните вече не 

желае да търгува с другата 

страна. Към момента правилата 

препращат към текстовете на 

СДППЕЕ, а те от своя страна 

предвиждат неговото 

прекратяване само при 

двустранно съгласие, при 

изтичане или при нарушение. 

Според асоциацията при желание 

Предложението се приема по 

принцип, в редакцията по-долу. 
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на някоя от страните да спре да 

търгува с другата това да се 

случва незабавно, както би 

станало при нормална 

двустранна търговия. В 

настоящия случай правилата 

ограничават свободния избор и 

задължават участниците да са 

„вечно“ обвързани със 

сключените СДППЕЕ. АТЕБ 

желае да се спази ангажимента, 

поет от БНЕБ ЕАД на 

заседанието на БС от 06.02.2020, 

промяна на СДППЕЕ, който ще 

бъде безсрочен и ще има по-

гъвкави възможности за 

премахване на участници от 

списъка „Допустими 

контрагенти“. Според 

асоциацията към момента нито 

СДППЕЕ, нито правилата 

предоставят „по-гъвкави 

възможности за премахване на 

участници от списъка 

„Допустими контрагенти“. 

Чл. 208 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

Чл. 208. СДППЕЕ се прекратява 

при условията и реда, посочени в 

договора. 

Чл. 208. (1) СДППЕЕ се 

прекратява: 

1. При изтичане срока на договора; 

2. По взаимно съгласие на 

страните; 

3. Едностранно, от всяка страна с 

едномесечно предизвестие. 

(2) СДППЕЕ може да бъде 

Според дружеството следва да 

има предвидена хипотеза за 

разваляне на СПДДЕЕ при 

разваляне на допълнителното 

споразумение. Подобна хипотеза 

е оправдана, тъй като няма правна 

логика при неизпълнение на 

задълженията по допълнителното 

Предложението се приема. 
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развален занапред с 5-дневно 

писмено предизвестие при 

хипотезата на чл. 207 от 

настоящите правила. 

споразумение и разваляне на 

същото, да не може да се развали 

и самият СПДДЕЕ – нормално и 

логически оправдано е ТУ, който 

не е изпълнил задълженията си 

към друг ТУ, да бъде изключен от 

списъка „Допустими 

контрагенти“. В допълнение 

предлага да се помисли за 

промяна на правната конструкция 

при чл. 209, тъй като има 

логическо несъответствие и то 

трябва да бъде отстранено. 

Чл. 208 

НЕК ЕАД 

Чл. 208. СДППЕЕ се прекратява 

при условията и реда, посочени в 

договора. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че с цел 

защита на интересите на всички 

търговски участници на сегмент 

„Двустранни договори“, където 

БНЕБ ЕАД не е страна по 

сключените сделки, текстът на 

СДППЕЕ следва също да бъде 

подложен на обсъждане. НЕК 

ЕАД предлага в раздел IV 

„Продължителност на договора. 

Прекратяване“ да се даде право 

на страните да прекратят 

едностранно договора с писмено 

предизвестие при просрочени 

задължения на една от тях, като 

страните се задължават да уредят 

отношенията си помежду си до 

датата на прекратяване. 

Предложението се приема по 

принцип, в редакцията по-горе. 

Чл. 209 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 209. Допълнителните 

споразумения, сключени преди 

Чл. 209. Допълнителните 

споразумения, сключени преди 

Дружеството счита допълнението 

за необходимо с оглед уточняване 
Предложението се приема. 
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прекратяването на СДППЕЕ, 

продължават действието си до 

изпълнението на задълженията 

на страните по тях. 

прекратяването на СДППЕЕ, които 

не са прекратени по реда на чл. 

207, продължават действието си до 

изпълнението на задълженията на 

страните по тях. 

на допълнителните споразумения, 

които продължават действието си 

след прекратяване на СДППЕЕ. 

Чл. 213 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 213. Информацията, която се 

публикува за сключените сделки 

на екран „Търгове“, съдържа 

данни за дата и час на 

проведения търг, вида на търга, 

инициатор на търга, 

наименование на търга, мощност, 

среднопретеглена цена и брой 

участници в крайното класиране. 

Чл. 213. Информацията, която се 

публикува за сключените сделки на 

екран „Търгове“, съдържа данни за 

дата и час на проведения търг, вида 

на търга, инициатор на търга, 

наименование на продукта, 

мощност, среднопретеглена цена и 

брой участници в крайното 

класиране. 

Според дружеството 

допълнението допринася за по-

голяма прецизност на текста. 

Предложението се приема и е 

отразено по-долу. 

Чл. 213 

GEN-I 

Чл. 213. Информацията, която се 

публикува за сключените сделки 

на екран „Търгове“, съдържа 

данни за дата и час на 

проведения търг, вида на търга, 

инициатор на търга, 

наименование на търга, мощност, 

среднопретеглена цена и брой 

участници в крайното класиране. 

Чл. 213. Информацията, която се 

публикува за сключените сделки на 

екран „Търгове“, съдържа данни за 

дата и час на проведения търг, вида 

на търга, инициатор на търга, 

наименование на търга, мощност, 

среднопретеглена цена и имената 

на всички участници, в случай че 

те са повече от един. 

Според дружеството практиката 

за публикуване на информация 

по сключени сделки следва да 

остане такава, каквато е в 

настоящия момент, т.е. имената 

на всички компании, участвали в 

конкретен търг, да бъдат 

включени в секцията с 

резултатите от търговете на 

екран „Търгове“ на уеб 

страницата на БНЕБ ЕАД, в 

случай че има повече от един 

участник. 

Предложението се приема и 

разпоредбата придобива 

следната редакция: 

Чл. 213. Информацията, която се 

публикува за сключените сделки 

на екран „Търгове“, съдържа 

данни за дата и час на проведения 

търг, вида на търга, инициатор на 

търга, наименование на продукта, 

мощност, среднопретеглена цена 

и имената на всички участници, в 

случай че те са повече от един. 

Чл. 217 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 217. При регистрацията на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия всеки търговски 

участник предоставя информация 

за: 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Не са изложени мотиви и не става 

ясно кое налага разпоредбата да 

отпадне. 
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1. банкова сметка в лева за 

целите на разплащанията, 

възникнали в резултат на 

реализирани сделки на борсовия 

пазар на електрическа енергия; 

2. отговорници за сетълмент и 

обезпечения. 

Чл. 218 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 218. Търговските участници: 

1. имат право да заявяват 

разпределение на обезпечението 

между пазарните сегменти „В 

рамките на деня“ и „Ден напред“ 

и пазарен сегмент „Двустранни 

договори“; 

2. имат право да заявяват 

освобождаване на наличното 

обезпечение; 

3. са длъжни да се информират 

относно размера на изискуемото 

обезпечение в съответната 

система; 

4. имат достъп чрез съответните 

системи до информация за 

реализираните сделки за покупка 

и продажба на електрическа 

енергия, наличното обезпечение, 

изискуемото обезпечение и 

финансовите задължения, 

възникнали вследствие на 

сключените сделки на пазарен 

сегмент „В рамките на деня“ и 

пазарен сегмент „Ден напред“. 

Чл. 218. Лицата по чл. 25, ал. 1: 

1. имат право да заявяват 

разпределение на обезпечението 

между пазарните сегменти „В 

рамките на деня“ и „Ден напред“ и 

пазарен сегмент „Двустранни 

договори“; 

2. имат право да заявяват 

освобождаване на наличното 

обезпечение; 

3. са длъжни да се информират 

относно размера на изискуемото 

обезпечение в съответната система; 

4. имат достъп чрез съответните 

системи до информация за 

реализираните сделки за покупка и 

продажба на електрическа енергия, 

наличното обезпечение, 

изискуемото обезпечение и 

финансовите задължения, 

възникнали вследствие на 

сключените сделки на пазарен 

сегмент „В рамките на деня“ и 

пазарен сегмент „Ден напред“. 

Дружеството отбелязва, че лицата 

по чл. 25 са отговорните за 

сетълмент, тоест ако текстът 

остане в настоящия вариант, 

заявленията трябва да се 

подписват само от 

представляващите и при наличие 

на повече от един представляващ 

процедурата става изключително 

тромава. Предложеният текст 

също така отразява 

съществуващото към момента 

фактическо положение. 

Предложението се приема. 

Чл. 224 Чл. 224. При наличие на Да отпадне. Дружеството предлага т. 1 от чл. Предложението не се приема. 
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НЕК ЕАД неизпълнени в срок и изискуеми 

финансови задължения към 

оператора, последният има право 

да: 

1. приложи разпределение на 

наличното обезпечение между 

пазарните сегменти, в случай на 

непредставено изискуемо 

обезпечение на пазарни сегменти 

„В рамките на деня“ и „Ден 

напред“, за което изпраща 

официално уведомление до 

лицата по чл. 217, т. 2; 

224 да отпадне, тъй като се 

нарушава правото на търговския 

участник да разпределя 

необходимите финансови 

обезпечения между отделните 

пазарни сегменти. Според НЕК 

ЕАД по-коректно би било БНЕБ 

ЕАД първо да уведоми 

търговския участник при наличие 

на неизпълнение и след това да 

приложи еднолично 

разпределение на наличното 

обезпечение на участника между 

пазарните сегменти. 

Изискването за такова 

уведомление може да доведе до 

риск от увреждане на 

финансовите интереси на 

оператора, без да се наблюдава 

някаква съществена полза за 

търговския участник. 

Чл. 226 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 226. Обезпечение в полза на 

БНЕБ ЕАД може да бъде 

предоставено под формата на: 

1. .....; 

2. паричен депозит, внесен по 

сметка, посочена от БНЕБ ЕАД, в 

лева. БНЕБ ЕАД не дължи лихви 

по внесени от търговски 

участници суми; 

3. комбинация от банкова 

гаранция по т. 1 и паричен 

депозит по т. 2. 

Чл. 226. Обезпечение в полза на 

БНЕБ ЕАД може да бъде 

предоставено под формата на: 

1. .....; 

2. паричен превод, внесен по 

сметка, посочена от БНЕБ ЕАД, в 

лева. БНЕБ ЕАД не дължи лихви 

по внесени от търговски участници 

суми; 

3. комбинация от банкова гаранция 

по т. 1 и паричен превод по т. 2. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като се предлага не 

изменение по същество, а 

единствено термина „депозит“ е 

заменен с „превод“. В този 

смисъл замяната на понятия ще 

внесе неяснота и неопределеност 

на разпоредбата.  

Чл. 228 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 228. Търговските участници, 

избрали форма на обезпечение 

паричен депозит по чл. 226, т. 2: 

Чл. 228. Търговските участници, 

избрали форма на обезпечение 

паричен превод по чл. 226, т. 2: 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 228 

НЕК ЕАД 

Чл. 228. Търговските участници, 

избрали форма на обезпечение 

паричен депозит по чл. 226, т. 2: 

Да отпадне. Дружеството предлага т. 2 от чл. 

228 да отпадне с мотивите, 

изложени с предложението по чл. 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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2. при липса на пояснение 

съгласно горното изискване, 

операторът ще разпредели сумата 

поравно между пазарни сегменти 

„В рамките на деня“/„Ден 

напред“ и пазарен сегмент 

„Двустранни договори“. 

224. 

Чл. 230 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 230. Наличното обезпечение 

се актуализира в следните 

случаи: 

1. при получаване на паричен 

депозит по банковата сметка 

съгласно чл. 226, т. 2, като 

актуализацията се извършва 

всеки работен ден, на всеки 

кръгъл час от 08:00 часа до 16:00 

часа; 

Чл. 230. Наличното обезпечение се 

актуализира в следните случаи: 

1. при получаване на паричен 

превод по банковата сметка 

съгласно чл. 226, т. 2, като 

актуализацията се извършва всеки 

работен ден, на всеки кръгъл час от 

08:00 часа до 16:00 часа; 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 230 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 230. Наличното обезпечение 

се актуализира в следните 

случаи: 

1. при получаване на паричен 

депозит по банковата сметка 

съгласно чл. 226, т. 2, като 

актуализацията се извършва 

всеки работен ден, на всеки 

кръгъл час от 08:00 часа до 16:00 

часа; 

2. при промяна на стойността на 

предоставена/и банкова/и 

гаранция/и, като актуализацията 

се извършва в срок до края на 

следващия работен ден след 

получаване на потвърждение от 

Чл. 230. Наличното обезпечение се 

актуализира в следните случаи: 

1. при получаване на паричен 

депозит по банковата сметка 

съгласно чл. 226, т. 2, като 

актуализацията се извършва всеки 

работен ден, на всеки кръгъл час от 

08:00 часа до 16:00 часа; 

2. при промяна на стойността на 

предоставена/и банкова/и 

гаранция/и, като актуализацията се 

извършва в срок до края на 

следващия работен ден след 

получаване на потвърждение от 

банката-издател на банковата 

гаранция, при повишаване сумата 

Според дружеството следва да 

бъде допълнена и хипотезата на 

чл. 224, уреждаща ситуации, 

когато БНЕБ ЕАД служебно 

разпредели обезпечение или 

усвои сума от него. 

Предложението се приема. 
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банката-издател на банковата 

гаранция, при повишаване сумата 

на гаранцията и незабавно, при 

понижаване сумата на 

гаранцията; 

3. при получаване на заявление 

за частично освобождаване на 

обезпечение съгласно чл. 232, т. 

1, като актуализацията се 

извършва в срок до края на 

следващия работен ден. 

на гаранцията и незабавно, при 

понижаване сумата на гаранцията; 

3. при получаване на заявление за 

частично освобождаване на 

обезпечение съгласно чл. 232, т. 1, 

като актуализацията се извършва в 

срок до края на следващия работен 

ден; 

4. при прилагане на хипотезите на 

чл. 224 от страна на БНЕБ ЕАД. 

Чл. 231 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 231. Налично обезпечение на 

търговски участник се 

освобождава при прекратяване на 

регистрацията на борсовия пазар, 

в срок от 10 (десет) работни дни 

след датата на прекратяване 

договора за участие, при условие 

че търговският участник няма 

финансови задължения към 

БНЕБ ЕАД. При наличие на 

изискуеми финансови 

задължения към оператора, 

наличното обезпечение се 

усвоява до размера на 

дължимото, като останалата сума 

се освобождава от оператора в 

полза на търговския участник. 

Чл. 231. Налично обезпечение на 

търговски участник се освобождава 

при прекратяване на регистрацията 

на борсовия пазар, в срок от 10 

(десет) работни дни след датата на 

прекратяване договора за участие, 

при условие че търговският 

участник няма финансови 

задължения към БНЕБ ЕАД и 

други търговски участници. При 

наличие на изискуеми финансови 

задължения към оператора и/или 

други търговски участници, 

наличното обезпечение се усвоява 

до размера на дължимото, като 

останалата сума се освобождава от 

оператора в полза на търговския 

участник. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
БНЕБ ЕАД не изисква 

предоставянето на обезпечения за 

задължения, по които не е 

кредитор, съответно не е 

възможно да задържа 

обезпечения за задоволяване на 

други цели и интереси. 

Чл. 232 

БФИЕК 

Чл. 232. (1) Частично 

освобождаване на налично 

обезпечение се извършва: 

1. при писмено заявление от 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК в разпоредбата  
следва да бъде указано в какъв 

срок борсовият оператор 

възстановява частично 

Предложението се приема по 

принцип. Чл. 232, ал. 1 се изменя 

така: 

Чл. 232. (1) Частично 
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съответния търговски участник в 

съответствие с образец, 

публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД; 

2. до размера на свободното 

обезпечение. 

(2) При наличие на финансови 

задължения към оператора 

освободената сума се пренасочва 

автоматично за погасяването им, 

като се освобождава единствено 

размерът на остатъчната сума. 

освободеното обезпечение по 

заявление от търговския 

участник. 

освобождаване на налично 

обезпечение се извършва в срок 

до 5 (пет) работни дни: 

1. при писмено заявление от 

съответния търговски участник в 

съответствие с образец, 

публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД; 

2. до размера на свободното 

обезпечение. 

Чл. 234 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 234. Размерът на минимално 

обезпечение е определен 

съгласно Тарифата за таксите, 

публикувана на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

Търговският участник се 

задължава да предостави 

минимално обезпечение за 

съответния пазарен сегмент при 

подписване на договора за 

участие. 

Чл. 234. (1) Размерът на минимално 

обезпечение е определен съгласно 

Тарифата за таксите, публикувана 

на интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД. Търговският участник се 

задължава да предостави 

минимално обезпечение за 

съответния пазарен сегмент при 

подписване на договора за участие. 

(2) При регистрацията на 

търговския участник и за времето, 

в което той е със статус „активен“ 

за пазарни сегменти „В рамките на 

деня“ и „Ден напред“ и/или със 

статус „регистриран“ за пазарен 

сегмент „Двустранни договори“, 

размерът на изискуемото 

обезпечение е не по-малък от 

минималното обезпечение 

съгласно ал. 1. 

Според дружеството 

предложената втора алинея 

обхваща текста на чл. 237, тъй 

като систематичното място на чл. 

237 не е в раздел шест от глава 

седма. 

Предложението се приема. 

Чл. 235 Чл. 235. Минималното Чл. 235. Минималното обезпечение Според дружеството текстът Предложението се приема. 
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БНЕБ ЕАД обезпечение се освобождава след 

прекратяване на регистрацията и 

договора за участие. 

се освобождава след уреждане на 

финансовите отношения с БНЕБ 

ЕАД и след прекратяване на 

регистрацията и договора за 

участие. 

внася яснота по отношение на 

условията за оттеглянето. За да се 

оттегли, ТУ трябва да е уредил 

финансовите си отношения с 

БНЕБ ЕАД. 

Чл. 236 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 236. При усвояване на част 

или на цялото минимално 

обезпечение от страна на 

оператора, търговският участник 

е задължен да го възстанови до 

изискуемия размер съгласно чл. 

234 в срок до 3 (три) работни 

дни, като за посочения период 

операторът отстранява 

търговския участник от 

съответния пазарен сегмент при 

условията на раздел седми от 

тази глава. При невъзстановен 

размер на минималното 

обезпечение в указания срок, 

операторът изключва търговския 

участник от участие на 

съответния пазарен сегмент при 

условията на раздел осми от тази 

глава. 

Чл. 236. При усвояване на част или 

на цялото минимално обезпечение 

от страна на оператора, 

търговският участник е задължен 

да го възстанови до изискуемия 

размер съгласно чл. 234 в срок до 3 

(три) работни дни, като за 

посочения период операторът 

отстранява търговския участник от 

съответния пазарен сегмент при 

условията на раздел седми от тази 

глава. При невъзстановен размер 

на минималното обезпечение в 

указания срок, операторът 

изключва търговския участник от 

борсовия пазар при условията на 

раздел осми от тази глава. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-долу. 

Чл. 236 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 236. При усвояване на част 

или на цялото минимално 

обезпечение от страна на 

оператора, търговският участник 

е задължен да го възстанови до 

изискуемия размер съгласно чл. 

234 в срок до 3 (три) работни 

дни, като за посочения период 

Чл. 236. При усвояване и/или 

блокиране на част или на цялото 

минимално обезпечение от страна 

на оператора, търговският 

участник е задължен да го 

възстанови до изискуемия размер 

съгласно чл. 234 в срок до 3 (три) 

работни дни, като за посочения 

Дружеството счита предложеното 

изменение за необходимо, тъй 

като съгласно раздел трети, глава 

трета от правилата изключването 

обхваща всички сегменти. Също 

така обръща внимание, че е 

налице грешно препращане, което 

следва да бъде коригирано. 

Предложението се приема. 
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операторът отстранява 

търговския участник от 

съответния пазарен сегмент при 

условията на раздел седми от 

тази глава. При невъзстановен 

размер на минималното 

обезпечение в указания срок, 

операторът изключва търговския 

участник от участие на 

съответния пазарен сегмент при 

условията на раздел осми от тази 

глава. 

период операторът отстранява 

търговския участник от съответния 

пазарен сегмент при условията на 

раздел седми от тази глава. При 

невъзстановен размер на 

минималното обезпечение в 

указания срок, операторът 

изключва търговския участник от 

участие на борсов пазар на 

електрическа енергия при 

условията на глава трета, раздел 

трети. 

Глава седма 

Раздел VI 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Глава седма 

Раздел VI 

Няма съществуващ текст 

Глава седма 

Раздел VI 

Изискуемо обезпечение на пазарен 

сегмент „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“ 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-долу. 

Глава седма 

Раздел VI 

БНЕБ ЕАД 

Глава седма 

Раздел VI 

Няма съществуващ текст 

Глава седма 

Раздел VI 

Изискуемо обезпечение на пазарни 

сегменти „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“ 

Поради липса на наименование на 

раздела, дружеството предлага 

същият да бъде озаглавен по 

представения начин. 

Предложението се приема. 

Чл. 237 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 237. При регистрацията на 

търговския участник и за 

времето, в което той е със статус 

„активен“ за пазарни сегменти „В 

рамките на деня“ и „Ден напред“ 

и/или със статус „регистриран“ 

за пазарен сегмент „Двустранни 

договори“, размерът на 

изискуемото обезпечение е не 

по-малък от минималното 

Да се премести като ал. 2 на чл. 

234. 

Във връзка с предложението на 

дружеството за създаване на ал. 2 

на чл. 234. 

Предложението се приема. 
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обезпечение съгласно чл. 235. 

Чл. 237 

БФИЕК 

Чл. 237. При регистрацията на 

търговския участник и за 

времето, в което той е със статус 

„активен“ за пазарни сегменти „В 

рамките на деня“ и „Ден напред“ 

и/или със статус „регистриран“ 

за пазарен сегмент „Двустранни 

договори“, размерът на 

изискуемото обезпечение е не 

по-малък от минималното 

обезпечение съгласно чл. 235. 

Чл. 237. При регистрацията на 

търговския участник и за времето, 

в което той е със статус „активен“ 

за пазарни сегменти „В рамките на 

деня“ и „Ден напред“ и/или със 

статус „регистриран“ за пазарен 

сегмент „Двустранни договори“, 

размерът на изискуемото 

обезпечение е не по-малък от 

минималното обезпечение 

съгласно чл. 234. 

Според БФИЕК е необходимо да 

се коригира референцията от чл. 

235 на чл. 234. 

Предложението се приема по 

принцип, в редакцията по-горе. 

Чл. 240 

АСЕП 

Чл. 240. Методът на изчисление 

на дневната рискова експозиция, 

стойността на риск параметъра и 

стойността на определения 

дневен фактор се обявяват на 

интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД в Инструкция № 4 „Метод 

на изчисление изискуемо 

обезпечение“ и могат да се 

променят по преценка на 

оператора с двудневно 

предизвестие: 

1. с цел обезпечаване 

сигурността и дейността на 

оператора; 

2. при наличие на поредица от 

неработни дни. 

Няма предложен конкретен текст. АСЕП възразява срещу 

разпоредбата на чл. 240 от 

проекта, според която се 

предоставя на оператора правото 

самостоятелно да определя 

метода за изчисление на 

изискуемото обезпечение и 

стойността на риск параметъра 

чрез Инструкция № 4, както и 

възможността да го променя по 

своя преценка с двудневно 

предизвестие. Според 

асоциацията следва да се 

гарантира във всеки момент на 

търговия, че изискуемото 

обезпечение е обективно 

определено и максимално близко 

до стойността на търгуваната 

енергия. Така едновременно ще 

се покрива финансовият риск на 

оператора, но и няма да се стига 

Предложението не се приема. 

Не е налице законова делегация 

въз основа, на която Комисията 

да се намесва в такъв тип 

отношения. 
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до свръхобезпечаване, което 

генерира излишни разходи за 

търговския участник, които се 

прехвърлят на потребителите. 

За гарантиране на горното, АСЕП 

счита, че регулаторът следва да 

определя методиката, като риск 

параметърът да се определя 

ежегодно от регулатора, подобно 

на прогнозната пазарна цена. 

Чл. 240 

БФИЕК 

Чл. 240. Методът на изчисление 

на дневната рискова експозиция, 

стойността на риск параметъра и 

стойността на определения 

дневен фактор се обявяват на 

интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД в Инструкция № 4 „Метод 

на изчисление изискуемо 

обезпечение“ и могат да се 

променят по преценка на 

оператора с двудневно 

предизвестие: 

1. с цел обезпечаване 

сигурността и дейността на 

оператора; 

2. при наличие на поредица от 

неработни дни. 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК в разпоредбата 

следва да се прибавят 

допълнителни ситуации, при 

които борсовият оператор може 

да инициира промяна в модела за 

определяне на обезпечението за 

пазари DAM и IDM. Дава пример 

с извънредното положение, в 

което България се намира в 

момента. Счита, че за ситуации, 

при които рязко се изменя 

пазарната среда, следва да се 

предвиди по-голяма гъвкавост 

при определяне на риск фактора, 

така че да не се достига до 

свръхобезпеченост на оператора 

за сметка на финансовата 

стабилност на търговските 

участници. 

Предложението се приема по 

принцип, като чл. 240 се изменя 

така: 

Чл. 240. Методът на изчисление 

на дневната рискова експозиция, 

стойността на риск параметъра и 

стойността на определения 

дневен фактор се обявяват на 

интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД в Инструкция № 4 „Метод 

на изчисление изискуемо 

обезпечение“ и могат да се 

променят по преценка на 

оператора с двудневно 

предизвестие: 

1. с цел обезпечаване сигурността 

и дейността на оператора; 

2. при наличие на поредица от 

неработни дни; 

3. при съществена промяна на 

пазарната среда. 

Чл. 244 

„АЕЦ Козлодуй“ 

Чл. 244. При изискване на 

извънредно обезпечение 

Чл. ... При изискване на 

извънредно обезпечение съгласно 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 
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ЕАД съгласно чл. 243, БНЕБ ЕАД 

изпраща официално уведомление 

до лицата по чл. 217, т. 2 за 

необходимостта от предоставяне 

на извънредно обезпечение, като 

посочва срок за неговото 

предоставяне, който не може да 

бъде по-кратък от 2 (два) часа от 

получаването на уведомлението. 

Официалното уведомление се 

счита за получено с изпращането 

му до имейл на лицата по чл. 217, 

т. 2, което се удостоверява с 

копие на електронния запис. При 

неизпълнение на задължението за 

предоставяне на извънредно 

обезпечение в посочения срок, 

БНЕБ ЕАД може да наложи 

съответните санкции, както и да 

премине към процедура по 

отстраняване на търговския 

участник, предвидени в раздел 

втори на глава трета. 

чл. 232, БНЕБ ЕАД изпраща 

официално уведомление до лицата, 

отговорни за обезпеченията, за 

необходимостта от предоставяне на 

извънредно обезпечение, като 

посочва срок за неговото 

предоставяне, който не може да 

бъде по-кратък от 2 (два) часа от 

получаването на уведомлението. 

Официалното уведомление се 

счита за получено с изпращането 

му до имейл на лицата, определени 

от търговския участник за 

отговорни за обезпеченията, което 

се удостоверява с копие на 

електронния запис.  

 

Чл. .... При неизпълнение на 

задължението за предоставяне на 

извънредно обезпечение в 

посочения срок, БНЕБ ЕАД може 

да наложи съответните санкции, 

както и да премине към процедура 

по отстраняване на търговския 

участник, предвидени в раздел 

първи на глава трета. 

същество. 

Чл. 244 

НЕК ЕАД 

Чл. 244. При изискване на 

извънредно обезпечение 

съгласно чл. 243, БНЕБ ЕАД 

изпраща официално уведомление 

до лицата по чл. 217, т. 2 за 

необходимостта от предоставяне 

на извънредно обезпечение, като 

Няма предложен конкретен текст. Според НЕК ЕАД срокът, 

предоставен в чл. 244, е 

неуточнен и не е разумен. В тази 

връзка дружеството поставя 

въпроса какво би станало, в 

случай че търговският участник е 

получил уведомлението на БНЕБ 

Предложението се приема по 

принцип. Чл. 244 придобива 

следната редакция: 

Чл. 244. (1) При изискване на 

извънредно обезпечение съгласно 

чл. 243, БНЕБ ЕАД изпраща 

официално уведомление до 
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посочва срок за неговото 

предоставяне, който не може да 

бъде по-кратък от 2 (два) часа от 

получаването на уведомлението. 

Официалното уведомление се 

счита за получено с изпращането 

му до имейл на лицата по чл. 217, 

т. 2, което се удостоверява с 

копие на електронния запис. При 

неизпълнение на задължението за 

предоставяне на извънредно 

обезпечение в посочения срок, 

БНЕБ ЕАД може да наложи 

съответните санкции, както и да 

премине към процедура по 

отстраняване на търговския 

участник, предвидени в раздел 

втори на глава трета. 

ЕАД с посочен срок за 

изпълнение по-дълъг от 2 часа 

във време, когато търговският 

участник няма да има 

техническата възможност да 

предостави изискуемото 

извънредно обезпечение. 

лицата по чл. 217, т. 2 за 

необходимостта от предоставяне 

на извънредно обезпечение, като 

посочва разумен срок за неговото 

предоставяне, който не може да 

бъде по-кратък от 2 (два) часа от 

получаването на уведомлението. 

Официалното уведомление се 

счита за получено с изпращането 

му до имейл на лицата по чл. 217, 

т. 2, което се удостоверява с 

копие на електронния запис. 

(2) При неизпълнение на 

задължението за предоставяне на 

извънредно обезпечение в 

посочения срок, БНЕБ ЕАД може 

да наложи съответните санкции, 

както и да премине към 

процедура по отстраняване на 

търговския участник, предвидени 

в раздел втори на глава трета. 

Чл. 249 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 249. (2) При подадено искане 

за анулиране на сделка съгласно 

раздел четвърти от глава шеста и 

постигнато съгласие от страните 

по сключената сделка, 

блокираното изискуемо 

обезпечение по съответната 

сделка се освобождава след 

заплащане на таксата за 

анулиране. 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 250 

„АЕЦ Козлодуй“ 

Чл. 250. Обезпечение за плащане 

и/или добро изпълнение се 

Чл. 250. Обезпечение за плащане 

и/или добро изпълнение се 

Дружеството счита, че 

застраховката-гаранция не е 
Предложението не се приема. 

Всеки инициатор на търг има 
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ЕАД предоставя в една от следните 

форми или в комбинация от тях – 

паричен депозит, банкова 

гаранция и застраховка-гаранция. 

предоставя в една от следните 

форми или в комбинация от тях – 

паричен превод и/или банкова 

гаранция, по образец, одобрен от 

инициатора на търга или по 

образец, одобрен от страната, в 

чиято полза се издава при 

сключени сделки на екран 

„Непрекъсната търговия“. 

достатъчно надежден инструмент, 

който дори е оценен като рисков 

от самия оператор, тъй като не е 

предвиден при обезпеченията, 

предоставяни в полза на БНЕБ 

ЕАД. 

право сам да прецени какъв вид 

обезпечение най-добре ще защити 

интересите му. 

Чл. 250 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 250. Обезпечение за плащане 

и/или добро изпълнение се 

предоставя в една от следните 

форми или в комбинация от тях – 

паричен депозит, банкова 

гаранция и застраховка-гаранция. 

Чл. 250. Обезпечение за плащане 

и/или добро изпълнение се 

предоставя в една от следните 

форми или в комбинация от тях – 

паричен депозит и банкова 

гаранция. 

Дружеството настоява опцията за 

застраховка-гаранция да отпадне 

като форма на обезпечение. 

Според него този вид инструмент 

не е доказал своята ефективност, 

не се използва широко в 

търговията с електрическа 

енергия и не отговоря на добрите 

практики, прилагани от 

европейските борсови оператори. 

Предложението не се приема, 

във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 250 

НЕК ЕАД 

Чл. 250. Обезпечение за плащане 

и/или добро изпълнение се 

предоставя в една от следните 

форми или в комбинация от тях – 

паричен депозит, банкова 

гаранция и застраховка-гаранция. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че в 

случаите, когато БНЕБ ЕАД е 

страна по сделките за 

гарантиране на вземанията си, 

приема само банкова гаранция и 

паричен депозит като форми на 

обезпечение, които в достатъчна 

степен гарантират изискуемите 

плащания. Само на пазар 

„Двустранни договори“ се 

допуска и обезпечение под 

формата на застраховка-гаранция. 

В тази връзка, НЕК ЕАД предлага 

обезпечение под формата на 

Предложението не се приема, 

във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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застраховка-гаранция, която се 

допуска само при пазара за 

„Двустранни договори“, да 

отпадне. 

Чл. 251 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 251. Търговските участници, 

сключили сделка на екран 

„Търгове“, са длъжни да 

предоставят обезпечение за 

плащане и/или добро изпълнение 

съгласно параметрите, посочени 

от инициатора на търга. 

Чл. 251. Търговските участници, 

сключили сделка на екран 

„Търгове“, са длъжни да 

предоставят обезпечение за 

плащане и/или добро изпълнение 

съгласно параметрите, условията и 

сроковете, посочени от инициатора 

на търга. 

Дружеството счита, че тъй като 

продуктите, търгувани в сегмент 

ЦПДД, са дългосрочни, и 

борсовият оператор не е страна 

по сключваните сделки, 

финансовият риск нараства 

съществено, особено за страната 

продавач. В тази връзка предлага 

операторът да приложи  

аналогичен подход и при 

двустранните договори, така 

както е защитил собствените си 

интереси на краткосрочните 

пазари. 

Предложението не се приема. 
Не променя текста по същество. 

Чл. 251 

GEN-I 

Чл. 251. Търговските участници, 

сключили сделка на екран 

„Търгове“, са длъжни да 

предоставят обезпечение за 

плащане и/или добро изпълнение 

съгласно параметрите, посочени 

от инициатора на търга. 

Чл. 251. (1) Търговските 

участници, сключили сделка на 

екран „Търгове“, са длъжни да 

предоставят обезпечение за 

плащане и/или добро изпълнение в 

зависимост от това дали са 

купувачи или продавачи съгласно 

параметрите, посочени от 

инициатора на търга. 

(2) Въпреки това, за да се 

гарантира договорния интегритет, 

условията на обезпечение са с 

възможност за изключване от 

инициатора, като трябва да 

покриват: 

Според дружеството с цел 

подобряване надеждността и 

жизнеспособността на 

сключените транзакции на 

платформите на БНЕБ ЕАД, 

сегмент „Двустранни договори“, 

всички транзакции трябва да 

бъдат обезпечени по подходящ 

начин, включително тези на екран 

„Търгове“, на минимално ниво, 

което е равностойно и на 

задължителните обезпечения, 

изисквани на екран 

„Непрекъсната търговия“, за да се 

предотврати експлоатацията на 

Предложението не се приема, 

във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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1. за добро изпълнение, най-малко 

20% от стойността на сделката за 

месечни продукти, най-малко 15% 

за продукти за тримесечие и най-

малко 10% за продукти на годишна 

база; 

2. за плащане, поне стойността на 

договорената електрическа енергия 

за 31 (тридесет и един) календарни 

дни, плюс допълнителна стойност 

в зависимост от 

продължителността, възлизаща на, 

по отношение на стойността на 

договорената електрическа 

енергия, 15% за тримесечни 

продукти и 10% за годишни 

продукти; 

като се има предвид, че 

инициаторът може да увеличи тези 

стойности за допълнителна 

сигурност. 

(3) Горните изисквания за 

обезпечение на екран „Търгове“ са 

опция по подразбиране и могат да 

бъдат изменени или изключени 

само чрез изричната воля на 

тръжния инициатор. 

разликите между платформите и в 

резултат на това транзакциите на 

екран „Търгове“ да бъдат по 

своята същност по-рискови (при 

липса на задължително 

минимално обезпечение), което 

би имало отрицателни 

въздействия върху ликвидността, 

както и цялостното 

функциониране на пазара. 

Независимо от това, за да се 

запази свободата на преценка, 

предоставена на тръжните 

инициатори, дружеството 

посочва, че трябва да е възможно 

инициаторът на търгове да 

увеличи тези изисквания или 

изрично да се въздържа от 

изискване на съответни 

обезпечения, докато това трябва 

да бъде изричният избор на 

инициатора. В обобщение GEN-I 

посочва, че изискванията за 

обезпечение при търговете трябва 

да се определят чрез отказ от 

минималните стандарти, като 

настройка по подразбиране, 

вместо да се включат по 

преценка. 

Чл. 252 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 252. Търговските участници, 

сключили сделка на екран 

„Непрекъсната търговия“ за 

продукти със срок на доставка 

Чл. 252.  При сключена сделка на 

екран „Непрекъсната търговия“ за 

продукти със срок на доставка по-

кратък или равен на 31 (тридесет и 

Дружеството счита, че тъй като 

продуктите, търгувани в сегмент 

ЦПДД, са дългосрочни, и 

борсовият оператор не е страна 

Предложението се приема. 
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по-кратък или равен на 31 

(тридесет и един) календарни дни 

не предоставят обезпечение за 

плащане и/или добро 

изпълнение. 

един) календарни дни, не се 

изисква обезпечение за плащане 

и/или добро изпълнение. 

по сключваните сделки, 

финансовият риск нараства 

съществено, особено за страната 

продавач. В тази връзка предлага 

операторът да приложи  

аналогичен подход и при 

двустранните договори, така 

както е защитил собствените си 

интереси на краткосрочните 

пазари. 

Чл. 253 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 253. (2) Купувачът е длъжен 

да предостави на продавача 

обезпечение за плащане, 

възлизащо на стойността на 

количеството договорена 

електрическа енергия за 21 

(двадесет и един) календарни 

дни. 

(4) Обезпечения за плащане 

и/или добро изпълнение се 

представят в срок до 3 (три) дни 

след датата на подписване на 

допълнително споразумение и се 

освобождават до 10 (десет) 

работни дни след датата на 

изтичане на срока на доставка по 

допълнителното споразумение, 

при условие, че финансовите 

отношения между страните са 

окончателно уредени. Когато 

периодът между датата на 

сключване на сделката и първия 

ден на доставка е по-дълъг или 

Чл. 253. (2) Купувачът е длъжен да 

предостави на продавача 

обезпечение за плащане, възлизащо 

на стойността на количеството 

договорена електрическа енергия 

за 31 (тридесет и един) календарни 

дни. 

(4) Обезпечения за плащане и/или 

добро изпълнение се представят в 

срок до 3 (три) дни след датата на 

сключване на сделката и се 

освобождават до 10 (десет) работни 

дни след датата на изтичане на 

срока на доставка по 

допълнителното споразумение, при 

условие, че финансовите 

отношения между страните са 

окончателно уредени.  

(5) Когато периодът между датата 

на сключване на сделката и първия 

ден на доставка е по-дълъг от 10 

(десет) календарни дни, срокът за 

предоставяне на обезпечението е 

Не са изложени мотиви. Предложението по ал. 2 се 

приема. 

Предложението за обособяване 

на ал. 4, изр. 2 в ал. 5 и 

промяната на срока от 32 на 10 

календарни дни не се приема. 
Предложените срокове може да 

доведат до ситуация, в която 

някой ще трябва да предостави 

обезпечение преди още да е 

сключил сделка. 
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равен на 32 (тридесет и два) 

календарни дни, срокът за 

предоставяне на обезпечението е 

до 10 (десет) работни дни преди 

първия ден на доставка. 

до 10 (десет) работни дни преди 

първия ден на доставка. 

Чл. 253 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 253. (4) Обезпечения за 

плащане и/или добро изпълнение 

се представят в срок до 3 (три) 

дни след датата на подписване на 

допълнително споразумение и се 

освобождават до 10 (десет) 

работни дни след датата на 

изтичане на срока на доставка по 

допълнителното споразумение, 

при условие, че финансовите 

отношения между страните са 

окончателно уредени. Когато 

периодът между датата на 

сключване на сделката и първия 

ден на доставка е по-дълъг или 

равен на 32 (тридесет и два) 

календарни дни, срокът за 

предоставяне на обезпечението е 

до 10 (десет) работни дни преди 

първия ден на доставка. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага изрично да 

се уточни дали посочените 

срокове са в работни или 

календарни дни. 

Предложението не се приема.  
Липсата на изрично уточнение, че 

дните са работни, означава, че  

посоченият срок е в календарни 

дни. 

Чл. 253 

GEN-I 

Чл. 253. (2) Купувачът е длъжен 

да предостави на продавача 

обезпечение за плащане, 

възлизащо на стойността на 

количеството договорена 

електрическа енергия за 21 

(двадесет и един) календарни 

дни. 

Чл. 253. (2) Купувачът е длъжен да 

предостави на продавача 

обезпечение за плащане, възлизащо 

на стойността на количеството 

договорена електрическа енергия 

за 31 (тридесет и един) календарни 

дни плюс допълнителна стойност в 

зависимост от продължителността, 

По отношение на ал. 2 

дружеството посочва, че с цел да 

се подобри надеждността и 

жизнеспособността на 

сключените транзакции на 

платформите на БНЕБ ЕАД, 

сегмент „Двустранни договори“, 

всички транзакции трябва да 

Предложението се приема по 

принцип в редакцията по-горе. 
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(3) Продавачът е длъжен да 

предостави на купувача 

обезпечение за добро 

изпълнение, възлизащо на 10% 

(десет процента) от стойността 

на договорената електрическа 

енергия. 

възлизаща на, по отношение на 

стойността на договорената 

електрическа енергия, съответно: 

– 15% за тримесечни продукти; 

– 10% за годишни продукти. 

(3) Продавачът е длъжен да 

предостави на купувача 

обезпечение за добро изпълнение, 

възлизащо на по отношение на 

стойността на договорената 

електрическа енергия, съответно: 

– 20% за месечни продукти; 

– 15% за тримесечни продукти; 

– 10% за годишни продукти. 

бъдат обезпечени по подходящ 

начин, като от друга страна 

изискването за обезпечение на 

екран „Непрекъсната търговия“ 

трябва да е еквивалентно на 

минималното обезпечение, 

изисквано на екран „Търгове“ 

(виж предходния коментар). 

Обезпечението за плащане, 

предоставено от купувача, трябва 

да покрива и експозицията на 

изпълнението 

 

По отношение на ал. 3 

дружеството посочва, че 

времевият интервал, който би бил 

създаден между датата на 

сключване на сделката до 

крайния срок за предоставяне на 

обезпечение, създава риск за 

добро изпълнение и на двамата 

търговски участници, тъй като 

съответният период може да бъде 

много широк, създавайки 

възможности за поява на 

нежелани обстоятелства и за 

манипулиране на изпълнението 

на договорните задължения. 

Фундаменталната цел на 

предоставянето на обезпечение е 

да се покрият всички рискове от 

неизпълнение, не само през 

действителния период на 

доставка, но също толкова важни 
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и рисковете, които възникват в 

началото на договорното 

правоотношение, т.е. от датата, на 

която двете страни подпишат 

допълнителното споразумение и 

то става правно обвързващо. 

Именно заради това е необходимо 

да се прилага унифициран краен 

срок, независимо от периода 

между датата на транзакцията и 

първия ден на доставка, за да се 

избегнат рискове от изпълнението 

за всички пазарни участници, 

което като допълнителна полза 

ще стимулира и ще увеличи 

ликвидността. 

Чл. 253 

НЕК ЕАД 

Чл. 253. (4) Обезпечения за 

плащане и/или добро изпълнение 

се представят в срок до 3 (три) 

дни след датата на подписване на 

допълнително споразумение и се 

освобождават до 10 (десет) 

работни дни след датата на 

изтичане на срока на доставка по 

допълнителното споразумение, 

при условие, че финансовите 

отношения между страните са 

окончателно уредени. Когато 

периодът между датата на 

сключване на сделката и първия 

ден на доставка е по-дълъг или 

равен на 32 (тридесет и два) 

календарни дни, срокът за 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че 10 

(десет) работни дни са две 

календарни седмици, като този 

срок може да е подходящ при 

обезпечение под формата на 

паричен депозит. Според НЕК 

ЕАД, в случаите на банкова 

гаранция срокът на валидност на 

същата следва да бъде не по-

малко от 20 работни дни, за да се 

покрие рискът от неизпълнение 

на плащането, което в проекта на 

правилата е регламентирано в 

рамките на 5 работни дни от 

получаването на фактурата, плюс 

необходимото техническо време 

за усвояване/освобождаване на 

Предложението се приема по 

принцип. 
В тази връзка чл. 253, ал. 4 се 

изменя така: 

Чл. 253. (4) Обезпечения за 

плащане и/или добро изпълнение 

се представят в срок до 3 (три) 

дни след датата на подписване на 

допълнително споразумение и се 

освобождават до 20 (двадесет) 

работни дни след датата на 

изтичане на срока на доставка по 

допълнителното споразумение, 

при условие, че финансовите 

отношения между страните са 

окончателно уредени. Когато 

периодът между датата на 



 

 

 

стр. 118 от 184 

предоставяне на обезпечението е 

до 10 (десет) работни дни преди 

първия ден на доставка. 

банковата гаранция. сключване на сделката и първия 

ден на доставка е по-дълъг или 

равен на 32 (тридесет и два) 

календарни дни, срокът за 

предоставяне на обезпечението е 

до 10 (десет) работни дни преди 

първия ден на доставка. 

 

В раздел VIII от глава седма се 

създава нов чл. 255: 

Чл. 255. Обезпечение за плащане 

и/или добро изпълнение на екран 

„Търгове“ и екран „Непрекъсната 

търговия“ в една от следните 

форми – банкова гаранция и 

застраховка-гаранция, следва да 

бъде със срок на валидност 20 

(двадесет) работни дни след 

последния ден на доставка в 

съответствие с параметрите на 

сключената сделка. 

 

Съществуващият чл. 255 и сл. се 

преномерират съответно. 

Чл. 254 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 254. При изчисляване 

стойността на обезпечението за 

плащане и/или добро 

изпълнение, търговските 

участници са длъжни да 

съобразят следното: 

1. при изчисляване на 

обезпечение за плащане се 

начислява ДДС (ако е 

Чл. 254. При изчисляване 

стойността на обезпечението за 

плащане и/или добро изпълнение, 

търговските участници са длъжни 

да съобразят следното: 

1. при изчисляване на обезпечение 

за плащане се начислява ДДС, в 

съответствие с приложимата 

ставка; 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 



 

 

 

стр. 119 от 184 

приложимо); 

2. за търговски участници, 

потребители на електрическа 

енергия, освен данъка по т. 1 се 

начисляват и: 

a) утвърдената от КЕВР цена по 

чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ; 

б) данък, в съответствие със 

Закона за акцизите и данъчните 

складове; 

3. при изчисляване на 

гаранционни обезпечения за 

добро изпълнение не се 

начисляват компонентите по т. 2. 

2. за крайните клиенти е 

приложима и утвърдената от КЕВР 

цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ и 

данъка, в съответствие със Закона 

за акцизите и данъчните складове. 

Чл. 259 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 259 БНЕБ ЕАД издава 

фактури за плащане на дължими 

суми по чл. 221 за доставените 

количества електрическа енергия 

за период от 1 (един) месец. 

Фактурите се изпращат на 

търговските участници на всяко 

последно число на текущия 

месец или на първия работен ден, 

следващ месеца на доставка. 

Чл. 259. (нов) При сделки, 

сключени на пазарни сегменти „В 

рамките на деня“ и „Ден напред“ 

на отрицателни цени: 

1. Търговските участници, 

реализирали сделки за продажба, 

издават фактури с нулева стойност 

и ги изпращат на БНЕБ ЕАД 

съгласно сроковете по чл. 258, а 

БНЕБ ЕАД фактурира цялата 

абсолютна стойност на продажбата 

към съответните търговски 

участници съгласно сроковете по 

чл. 256, с основание „Извършена 

услуга по покупко-продажба на 

електрическа енергия на 

отрицателна цена“. 

2. БНЕБ ЕАД издава фактури с 

нулеви стойности и ги изпраща на 

Предложеният нов чл. 259 е 

необходим за регламентирането 

на процеса по фактуриране при 

сключване на сделки за покупко-

продажба на електрическа 

енергия на отрицателни цени. 

 

С предложеното изменение на 

съществуващия чл. 259 се: 

1. прецизира обектът, върху 

който се начисляват таксите 

/сумите/ по Тарифата за таксите; 

2. предвижда предсрочна 

изискуемост на неустойки/такси 

при прекратяване на 

допълнителни споразумения, 

оттегляне и при изключване от 

борсов пазар на електрическа 

енергия. 

Предложението за нов чл. 259 се 

приема, като разпоредбата се 

премества в предходния раздел. 

 

Предложението за 

преномериране и изменение на 

съществуващия чл. 259 се 

приема. 
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търговските участници, 

реализирали сделки за покупка 

съгласно сроковете по чл. 256, а 

търговските участници фактурират 

цялата абсолютна стойност по 

сделката към БНЕБ ЕАД, съгласно 

сроковете по чл. 258, с основание 

„Извършена услуга по покупко-

продажба на електрическа енергия 

на отрицателна цена“. 

 

Съществуващият чл. 259 се 

преномерира и се изменя както 

следва: 

Чл. .... (1) БНЕБ ЕАД издава 

фактури за плащане на дължими 

суми по чл. 221 за договорените с 

допълнително споразумение 

количества електрическа енергия 

за период от 1 (един) месец. 

Фактурите се изпращат на 

търговските участници на всяко 

последно число на текущия месец 

или на първия работен ден, 

следващ месеца на доставка. 

(2) При прекратяване на 

допълнителни споразумения по 

реда на раздел втори от глава осма 

БНЕБ ЕАД изпраща протоколи за 

дължимите суми по чл. 272 и чл. 

273 в деня на прекратяването или в 

първия работен ден, следващ деня 

на прекратяването. 

(3) При оттегляне или изключване 
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от борсов пазар на електрическа 

енергия БНЕБ ЕАД изпраща 

фактури за дължимите суми по 

Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД, 

които са изискуеми съгласно чл. 

41, в деня на 

оттеглянето/изключването или в 

първия работен ден, следващ деня 

на оттеглянето/изключването. 

Чл. 260 

НЕК ЕАД 

Чл. 260. (2) Търговските 

участници са длъжни да 

изпращат на оператора 

информация за реално 

доставените количества 

електрическа енергия през 

предходния месец. 

Информацията се предоставя в 

срок до края на първия работен 

ден на месеца, следващ месеца на 

доставка; 

Чл. 260. (2) Търговските участници 

са длъжни да изпращат на 

оператора информация за реално 

доставените количества 

електрическа енергия през 

предходния месец. Информацията 

се предоставя в рамките на разумен 

срок след приключване на месеца 

на доставка; 

Дружеството посочва, че срокът 

за изпълнение на задължението 

на търговските участници за 

предоставяне на информация по 

чл. 260, ал. 2, а именно – първият 

работен ден на месеца, следващ 

месеца на доставка, е 

необоснован и твърде кратък, тъй 

като преди информацията за 

реално доставените количества 

електрическа енергия да бъде 

изпратена на БНЕБ ЕАД, 

количествата се съгласуват между 

страните по сделката. В тази 

връзка НЕК ЕАД предлага текста 

„в рамките на разумен срок след 

приключване на месеца на 

доставка“. 

Предложението не се приема. 
Не става ясно поради каква 

причина „реално доставените 

количества“ за предходния месец 

все още се съгласуват към първия 

работен ден на следващия месец, 

при положение, че става въпрос 

за количествата по график, които 

са известни преди това. 

Чл. 268 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 268. Продуктите по сделки, 

сключени на екран 

„Непрекъсната търговия“, се 

заплащат в съответствие със 

срока на доставка, както следва: 

1. продукти със срок на доставка 

Чл. 268. Продуктите по сделки, 

сключени на екран „Непрекъсната 

търговия“, се заплащат в 

съответствие със срока на доставка, 

както следва: 

1. продукти, със срок на доставка 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 
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до 31 (тридесет и един) 

календарни дни включително се 

заплащат не по-късно от 16:00 

часа в деня, следващ деня на 

сключване на сделката. При 

постъпване на сумата по 

банковата сметка на продавача се 

издава фактура за полученото 

плащане; 

до 31 (тридесет и един) календарни 

дни включително, се заплащат не 

по-късно от 16:00 часа в деня, 

следващ деня на сключване на 

сделката. Продукти, за които 

крайният срок за подаване на 

оферти е до един или два дни 

преди първия ден на доставка, се 

заплащат не по-късно от 14:00 часа 

в деня за известяване на графици. 

При постъпване на сумата по 

банковата сметка на продавача се 

издава фактура за полученото 

плащане; 

Чл. 268 

GEN-I 

Чл. 268.  Продуктите по сделки, 

сключени на екран 

„Непрекъсната търговия“ се 

заплащат в съответствие със 

срока на доставка, както следва: 

1. продукти със срок на доставка 

до 31 (тридесет и един) 

календарни дни включително се 

заплащат не по-късно от 16:00 

часа в деня, следващ деня на 

сключване на сделката. При 

постъпване на сумата по 

банковата сметка на продавача се 

издава фактура за полученото 

плащане; 

2. продукти със срок на доставка, 

по-дълъг от 32 (тридесет и два) 

календарни дни, се заплащат 

последващо два пъти месечно. 

Чл. 268. Продуктите по сделки, 

сключени на екран „Непрекъсната 

търговия“ се заплащат в 

съответствие със срока на доставка, 

както следва: 

1. продукти със срок на доставка до 

31 (тридесет и един) календарни 

дни включително се заплащат не 

по-късно от 16:00 часа в деня, 

следващ деня на сключване на 

сделката. При постъпване на 

сумата по банковата сметка на 

продавача се издава фактура за 

полученото плащане; 

2. продукти със срок на доставка, 

по-дълъг от 32 (тридесет и два) 

календарни дни, се заплащат 

последващо два пъти месечно. 

Продавачът е длъжен да издаде 

Според дружеството, тъй като не 

е ясно определено кога 

продавачът трябва да издаде 

фактурата, докато в същото време 

е определено, че купувачът е 

задължен да изплати фактурата в 

рамките на 5 работни дни, 

съответното изменение е 

необходимо за яснота и за 

предотвратяване на 

недоразумения между договорни 

контрагенти. 

Предложението не се приема. 
Не съществува неяснота по 

въпроса, че до издаването на 

фактура от продавача купувачът 

не дължи плащане за енергията. 



 

 

 

стр. 123 от 184 

Продавачът е длъжен да издаде 

фактура, а купувачът е длъжен да 

заплати енергията до 5 (пет) 

работни дни след издаването на 

фактурата. 

фактура за периода от 1-во до 15-то 

число и от 16-то до последно число 

на съответния месец на доставка, с 

дата на фактурата последния ден от 

съответния период на доставка. 

Фактурите трябва да се изпратят в 

последния работен ден от 

съответните периоди (или в случай 

на неработен ден, на първия 

следващ работен ден). Купувачът е 

длъжен да заплати енергията до 5 

(пет) работни дни след издаването 

на фактурата. 

Чл. 269 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 269. Продуктите по сделки, 

сключени на екран „Търгове“ се 

заплащат в съответствие с 

параметрите, посочени от 

инициатора на търга. 

Чл. 269. Продуктите по сделки, 

сключени на екран „Търгове“ се 

заплащат в съответствие с 

условията и сроковете, посочени от 

инициатора на търга. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 270 – чл. 273 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 270. (1) При отказ от 

сключване на допълнително 

споразумение, отговарящо на 

изискванията на раздел шести от 

глава шеста от страни по 

сделката, всяка от тях заплаща на 

БНЕБ ЕАД дължимите по 

сделката такси, съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД, за целия период на 

доставка. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, 

размерът на плащането ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството счита изискването 

за заплащане на предвидените в 

тези разпоредби такси за 

неоснователно и необосновано, 

предвид обстоятелството, че по 

чл. 270 се предвижда заплащане 

на такса, без да е налице 

предоставена услуга, което е 

неприемливо, тъй като не е 

налице (физическа) доставка на 

електрическа енергия по 

сделката. Прави извод, че така 

предвидените такси биха имали 

като негативна последица 

ограничаване на интереса на 

Предложението не се приема 

съгласно изложените по-долу 

аргументи. 
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максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

 

Чл. 271. (1) При отказ от 

сключване на допълнително 

споразумение, отговарящо на 

изискванията на раздел шести от 

глава шеста от една от страните 

по сделката, тази страна заплаща 

на БНЕБ ЕАД кумулативно 

стойността на блокираното по 

сделката изискуемо обезпечение 

и стойността на дължимите от 

двете страни такси по сделката за 

целия период на доставка. 

(2) Стойността на блокираното 

по сделката изискуемо 

обезпечение се превежда на  

изрядната страна от БНЕБ ЕАД. 

(3) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, плащането 

по ал. 1 се изчислява въз основа 

на максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

 

Чл. 272. (1) При прекратяване на 

допълнително споразумение по 

взаимно съгласие на страните 

всяка от тях заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

участниците да сключват сделки 

през БНЕБ ЕАД, а това само по 

себе си представлява ограничение 

на пазара. 

Предвид горното счита също, че 

се създават предпоставки един от 

участниците по сделката да 

изпадне в несъстоятелност или да 

бъде отстранен от пазара, или да 

му бъде отнета лицензията за 

дейността. По този начин 

правилата в чл. 270 до чл. 273 

поставят другата страна по 

сделката в неблагоприятно 

положение. Това, от своя страна, 

в голяма степен би ограничило 

сключването на сделките на 

Централизирания пазар за 

двустранни договори. 

Предлага заплащането на такси 

по чл. 270 и чл. 271 да не е за 

целия период на доставка, тъй 

като претърпените вреди не е 

задължително да са за целия 

период на доставка. 
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на дължимите такси съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД за първоначално уговорения 

период на доставка по 

съответното допълнително 

споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

 

Чл. 273. (1) При предсрочно 

прекратяване на допълнително 

споразумение по причина, за 

която отговаря една от страните, 

тази страна заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите от двете страни 

такси съгласно Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД за 

първоначално уговорения период 

на доставка по съответното 

допълнително споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 
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доставени. 

Чл. 270 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 270. (1) При отказ от 

сключване на допълнително 

споразумение, отговарящо на 

изискванията на раздел шести от 

глава шеста от страни по 

сделката, всяка от тях заплаща на 

БНЕБ ЕАД дължимите по 

сделката такси, съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД, за целия период на 

доставка. 

Чл. 270. (1) При отказ от страните 

по сделката за сключване на 

допълнително споразумение, 

отговарящо на изискванията на 

раздел шести от глава шеста, всяка 

една от тях заплаща на БНЕБ ЕАД 

дължимите по сделката такси, 

съгласно Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД, за целия период на 

доставка. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 270 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 270. (1) При отказ от 

сключване на допълнително 

споразумение, отговарящо на 

изискванията на раздел шести от 

глава шеста от страни по 

сделката, всяка от тях заплаща на 

БНЕБ ЕАД дължимите по 

сделката такси, съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД, за целия период на 

доставка. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, 

размерът на плащането ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

Чл. 270. (1) При отказ от 

сключване на допълнително 

споразумение, отговарящо на 

изискванията на раздел шести от 

глава шеста от страни по сделката, 

всяка от тях заплаща на БНЕБ ЕАД 

неустойка в размер, равен на 

стойността на приложимите към 

сделката такси, съгласно Тарифата 

за таксите на БНЕБ ЕАД, за целия 

период на доставка. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, размерът 

на неустойката по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа енергия, 

които могат да бъдат доставени. 

Според дружеството 

разпоредбата се нуждае от 

прецизиране, тъй като съгласно 

чл. 259 дължимите такси са само 

за доставената енергия, т.е. в 

хипотезата на отказ ТУ няма да 

дължат нищо, защото няма 

доставена енергия. 

Предложението не се приема. 

Неустойка се заплаща от 

неизправната страна по договор 

на изправната страна по него и в 

този смисъл неустойката има 

обезщетителен и обезпечителен 

характер за изправната страна 

при неизпълнение на договора. 

На пазарен сегмент „Двустранни 

договори“ БНЕБ ЕАД не е страна 

по сключваните на сегмента 

договори, поради което 

понятието неустойка е 

неприложимо.   

Чл. 270 Чл. 270. (1) При отказ от Да отпадне. Според дружеството Предложението не се приема 
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НЕК ЕАД сключване на допълнително 

споразумение, отговарящо на 

изискванията на раздел шести от 

глава шеста от страни по 

сделката, всяка от тях заплаща на 

БНЕБ ЕАД дължимите по 

сделката такси, съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД, за целия период на 

доставка. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, 

размерът на плащането ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

разпоредбата следва да отпадне, 

като алтернативно предлага 

таксите, които се събират от 

БНЕБ ЕАД, да се изчисляват на 

среден товар/основен товар при 

продукти с отклонения. 

във връзка с изложените по-горе 

мотиви. 

Чл. 271 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 271. (1) При отказ от 

сключване на допълнително 

споразумение, отговарящо на 

изискванията на раздел шести от 

глава шеста от една от страните 

по сделката, тази страна заплаща 

на БНЕБ ЕАД кумулативно 

стойността на блокираното по 

сделката изискуемо обезпечение 

и стойността на дължимите от 

двете страни такси по сделката за 

целия период на доставка. 

(2) Стойността на блокираното 

по сделката изискуемо 

обезпечение се превежда на 

Чл. 271. (1) При отказ от 

сключване на допълнително 

споразумение, отговарящо на 

изискванията на раздел шести от 

глава шеста от една от страните по 

сделката, тази страна заплаща на 

БНЕБ ЕАД кумулативно 

стойността на блокираното по 

сделката изискуемо обезпечение и 

неустойка в размер, равен на 

стойността на приложимите такси 

за двете страни по сделката за 

целия период на доставка. 

(2) Стойността на блокираното по 

сделката изискуемо обезпечение се 

Според дружеството 

разпоредбата се нуждае от 

прецизиране, тъй като съгласно 

чл. 259 дължимите такси са само 

за доставената енергия, т.е. в 

хипотезата на отказ ТУ няма да 

дължат нищо, защото няма 

доставена енергия. 

Предложението не се приема. 

Неустойка се заплаща от 

неизправната страна по договор 

на изправната страна по него и в 

този смисъл неустойката има 

обезщетителен и обезпечителен 

характер за изправната страна 

при неизпълнение на договора. 

На пазарен сегмент „Двустранни 

договори“ БНЕБ ЕАД не е страна 

по сключваните на сегмента 

договори, поради което 

понятието неустойка е 

неприложимо.   
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изрядната страна от БНЕБ ЕАД. 

(3) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, плащането 

по ал. 1 се изчислява въз основа 

на максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

превежда на изрядната страна от 

БНЕБ ЕАД. 

(3) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът на 

неустойката по ал. 1 се изчислява 

въз основа на максимално 

възможните количества 

електрическа енергия, които могат 

да бъдат доставени. 

Чл. 272 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 272. (1) При прекратяване на 

допълнително споразумение по 

взаимно съгласие на страните 

всяка от тях заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите такси съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД за първоначално уговорения 

период на доставка по 

съответното допълнително 

споразумение. 

Чл. 272. (1) При предсрочно 

прекратяване на допълнително 

споразумение по причина, за която 

отговаря една от страните, тази 

страна заплаща на БНЕБ ЕАД в 

двоен размер стойността на 

дължимите от двете страни такси 

съгласно Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД, от датата на 

прекратяването до края на срока на 

доставка по съответното 

допълнително споразумение. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
След като съществува 

възможност за прекратяване на 

допълнително споразумение по 

взаимно съгласие, е нелогично за 

тези случаи да не се предвижда 

някаква форма на обезщетение в 

полза на оператора. 

Чл. 272 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 272. (1) При прекратяване на 

допълнително споразумение по 

взаимно съгласие на страните 

всяка от тях заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите такси съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД за първоначално уговорения 

период на доставка по 

съответното допълнително 

споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

Чл. 272. (1) При прекратяване на 

допълнително споразумение по 

взаимно съгласие на страните всяка 

от тях заплаща на БНЕБ ЕАД в 

двоен размер под формата на 

неустойка стойността на 

дължимите такси съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД 

за първоначално уговорените 

количества за целия период на 

доставка по съответното 

допълнително споразумение. 

Според дружеството 

предложението има за цел да 

определи правния характер на 

санкцията, която БНЕБ ЕАД ще 

наложи при санкциониране на 

виновната за прекратяване на ДС 

страна. Счита, че с промяната ще 

се премахнат неяснотите относно 

начина на налагане на 

предвидената санкция. 

Предложението не се приема. 

Неустойка се заплаща от 

неизправната страна по договор 

на изправната страна по него и в 

този смисъл неустойката има 

обезщетителен и обезпечителен 

характер за изправната страна 

при неизпълнение на договора. 

На пазарен сегмент „Двустранни 

договори“ БНЕБ ЕАД не е страна 

по сключваните на сегмента 

договори, поради което 
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продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът на 

неустойката по ал. 1 се изчислява 

въз основа на максимално 

възможните количества 

електрическа енергия, които могат 

да бъдат доставени. 

понятието неустойка е 

неприложимо.   

Чл. 272 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

Чл. 272. (1) При прекратяване на 

допълнително споразумение по 

взаимно съгласие на страните 

всяка от тях заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите такси съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД за първоначално уговорения 

период на доставка по 

съответното допълнително 

споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

Да отпадне. Според дружеството няма правна 

логика да се иска санкционно 

плащане в двоен размер към 

борсата при позволено и правно 

възможно прекратяване на 

допълнително споразумение по 

взаимно съгласие. Счита за 

нелогично от една страна ТУ да 

могат да прекратят 

допълнителното споразумение, а 

от друга борсата да ги наказва за 

това. Посочва, че борсата няма да 

загуби дължими такси, тъй като 

енергията така или иначе ще бъде 

реализирана на борсовия пазар – 

особено при хипотезата на 

продажба на енергия от 

производител. Подобна клауза 

неправомерно обогатява борсовия 

оператор, тъй като същият реално 

не извършва каквато и да било 

услуга, оправдаваща плащането 

на двоен размер на таксите. 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 272 

НЕК ЕАД 

Чл. 272. (1) При прекратяване на 

допълнително споразумение по 

взаимно съгласие на страните 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага в чл. 272, 

ал. 1 таксите да бъдат съгласно 

тарифата на БНЕБ ЕАД и да не са 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 



 

 

 

стр. 130 от 184 

всяка от тях заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите такси съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД за първоначално уговорения 

период на доставка по 

съответното допълнително 

споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

в двоен размер, а в ал. 2 таксите, 

които се събират от БНЕБ ЕАД да 

се изчисляват на среден 

товар/основен товар при 

продукти с отклонения. 

Чл. 272 

АСЕП 

Чл. 272. (1) При прекратяване на 

допълнително споразумение по 

взаимно съгласие на страните 

всяка от тях заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите такси съгласно 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД за първоначално уговорения 

период на доставка по 

съответното допълнително 

споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

Няма предложен конкретен текст. АСЕП възразява срещу 

заложените в разпоредбите такси, 

които са в двоен размер, като в 

тази връзка обръща внимание, че 

БНЕБ ЕАД не е страна по 

сделките на пазарен сегмент 

ЦПДД. 

Асоциацията подчертава, че 

БНЕБ ЕАД е единственият по 

лицензия борсов оператор за 

изпълнение на чл. 100 от Закона 

за енергетика, поради което счита 

за необосновано налагането на 

допълнителни тежести като 

предвидените в чл. 272 и чл. 273 

от проекта. При решение за 

включване на подобни 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

дисциплиниращи мерки, те 

следва да касаят само двете 

страни по договора (което 

изключва БНЕБ ЕАД) и да бъдат 

в полза на изрядната страна. 

Чл. 273 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 273. (1) При предсрочно 

прекратяване на допълнително 

споразумение по причина, за 

която отговаря една от страните, 

тази страна заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите от двете страни 

такси съгласно Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД за 

първоначално уговорения период 

на доставка по съответното 

допълнително споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

Чл. 273. При предсрочно 

прекратяване на допълнително 

споразумение поради виновно 

неизпълнение на задължения, 

неизправната страна дължи на 

другата страна неустойка за 

неприетите/недоставени 

количества електрическа енергия 

за периода от датата на 

прекратяването до края на срока на 

договора, както следва: 

1. на екран „Непрекъсната 

търговия“ в размер съгласно чл. 

268; 

2. на екран „Търгове“ съгласно 

определените от инициатора на 

търга в заявлението за иницииране 

на търг. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 273 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 273. (1) При предсрочно 

прекратяване на допълнително 

споразумение по причина, за 

която отговаря една от страните, 

тази страна заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите от двете страни 

такси съгласно Тарифата за 

Чл. 273. (1) При предсрочно 

прекратяване на допълнително 

споразумение по причина, за която 

отговаря една от страните, тази 

страна заплаща на БНЕБ ЕАД в 

двоен размер под формата на 

неустойка стойността на 

дължимите от двете страни такси 

Според дружеството 

предложението има за цел да 

определи правния характер на 

санкцията, която БНЕБ ЕАД ще 

наложи при санкциониране на 

виновната за прекратяване на ДС 

страна. Счита, че с промяната ще 

се премахнат неяснотите относно 

Предложението не се приема. 

Неустойка се заплаща от 

неизправната страна по договор 

на изправната страна по него и в 

този смисъл неустойката има 

обезщетителен и обезпечителен 

характер за изправната страна 

при неизпълнение на договора. 
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таксите на БНЕБ ЕАД за 

първоначално уговорения период 

на доставка по съответното 

допълнително споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

съгласно Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД за първоначално 

уговорените количества за целия 

период на доставка по съответното 

допълнително споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът на 

неустойката по ал. 1 се изчислява 

въз основа на максимално 

възможните количества 

електрическа енергия, които могат 

да бъдат доставени. 

начина на налагане на 

предвидената санкция. 

На пазарен сегмент „Двустранни 

договори“ БНЕБ ЕАД не е страна 

по сключваните на сегмента 

договори, поради което 

понятието неустойка е 

неприложимо.   

Чл. 273 

GEN-I 

Чл. 273. (3) Няма съществуващ 

текст. 

Чл. 273. (3) В случай че 

допълнителното споразумение 

бъде прекратено предсрочно по 

причина, за която е отговорна една 

от страните, неизправната страна е 

длъжна също да плати на другата 

страна (прекратяващата страна), в 

допълнение към неустойките по 

тези Правила (ако е приложимо), 

обезщетение за неизпълнение в 

размер, равен на произведението на 

(i) недоставеното количество 

(включително количества, които не 

са доставени/приети поради 

прекратяване) – „Количество по 

неизпълнение“; и 

(ii) разликата между договорената 

цена (цена по ДС) на 

електроенергията и цената, на 

която прекратяващата страна, 

действаща по разумен начин, е или 

Според дружеството трябва да 

бъде приложен единен подход 

при M2M компенсация в случай 

на прекратяване на допълнително 

споразумение, който трябва да е 

валиден за всички транзакции, 

сключени на БНЕБ ЦПДД, т.е. 

обхващащи както екран 

„Търгове“, така и екран 

„Непрекъсната търговия“ и 

трябва да даде възможност за 

механизъм на M2M компенсация 

по отношение на цените на 

съответните транзакции за бъдещ 

времеви хоризонт. 

Предложението не се приема. 
Условията за сключване на 

сделка на екран „Търгове“, в т.ч. 

различните видове неустойки, се 

определят от инициатора на търга 

в заявлението за иницииране на 

търг. Всеки инициатор на търг 

следва да има право сам да 

прецени какъв размер на 

неустойката най-добре ще защити 

интересите му. 
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би могла да получи на пазарния 

икономически еквивалент на 

продажбата/покупката за 

прекратените количества 

(заместваща пазарна цена). 

 

В случай че допълнителното 

споразумение бъде прекратено 

поради неизпълнение от страна на 

купувача, размерът на 

обезщетението е: 

Компенсация = Количество по 

неизпълнение (MWh) * (цена по 

ДС – пазарна цена на заместване); 

при условие, че резултатът е 

положително число. 

 

В случай че допълнителното 

споразумение бъде прекратено 

поради неизпълнение на продавача, 

размерът на обезщетението е: 

Компенсация = Количество по 

неизпълнение (MWh) * 

(Заместваща пазарна цена – цена 

по ДС); при условие, че резултатът 

е положително число. 

 

Размерът на обезщетението се 

увеличава с всякакви 

допълнителни разходи по пренос и 

други разумни и проверими 

разходи, направени от 

прекратяващата страна, в резултат 

на неизпълнението на неизрядната 
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страна. 

 

С цел да се избегнат всякакви 

съмнения, обезщетението съгласно 

горепосоченото не може да зависи 

от прекратяващата страна, по своя 

преценка, която действително 

сключва всякакви заместващи 

транзакции. 

Чл. 273 

НЕК ЕАД 

Чл. 273. (1) При предсрочно 

прекратяване на допълнително 

споразумение по причина, за 

която отговаря една от страните, 

тази страна заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите от двете страни 

такси съгласно Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД за 

първоначално уговорения период 

на доставка по съответното 

допълнително споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

Чл. 273. (1) няма предложен 

конкретен текст. 

(2) няма предложен конкретен 

текст. 

(3) нова 

Изрядната страна има право да 

отстрани от пазара неизрядната 

страна в случай на неизпълнение 

на задълженията по 

допълнителното споразумение. 

Дружеството предлага в чл. 273, 

ал. 1 таксите да са съгласно 

тарифата на БНЕБ и да не са в 

двоен размер, а в ал. 2 таксите, 

които се събират от БНЕБ ЕАД да 

се изчисляват на среден 

товар/основен товар при 

продукти с отклонения.  

 

Предлага нова ал. 3, за което не 

излага мотиви. 

Предложението по ал. 1 и 2 не 

се приема във връзка с 

изложените по-горе мотиви. 

 

Предложението по ал. 3 се 

приема по принцип, като е 

отразено по-горе. 

Чл. 273 

АСЕП  

Чл. 273. (1) При предсрочно 

прекратяване на допълнително 

споразумение по причина, за 

която отговаря една от страните, 

Няма предложен конкретен текст. АСЕП възразява срещу 

заложените в разпоредбите такси, 

които са в двоен размер, като в 

тази връзка обръща внимание, че 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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тази страна заплаща на БНЕБ 

ЕАД в двоен размер стойността 

на дължимите от двете страни 

такси съгласно Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД за 

първоначално уговорения период 

на доставка по съответното 

допълнително споразумение. 

(2) Когато сключената сделка е за 

продукт с отклонения, размерът 

на плащането по ал. 1 се 

изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

БНЕБ ЕАД не е страна по 

сделките на пазарен сегмент 

ЦПДД. 

Асоциацията подчертава, че 

БНЕБ ЕАД е единственият по 

лицензия борсов оператор за 

изпълнение на чл. 100 от Закона 

за енергетика, поради което счита 

за необосновано налагането на 

допълнителни тежести като 

предвидените в чл. 272 и чл. 273 

от проекта. При решение за 

включване на подобни 

дисциплиниращи мерки, те 

следва да касаят само двете 

страни по договора (което 

изключва БНЕБ ЕАД) и да бъдат 

в полза на изрядната страна. 

Глава осма 

Раздел III 

чл. 274 – чл. 276 

НЕК ЕАД 

Чл. 274. Неустойките при забава 

на плащане по сключени сделки 

на екран „Търгове“ се определят 

от инициатора на търга в 

заявлението за иницииране на 

търг. 

 

Чл. 275. При неспазване на 

сроковете за плащане по 

сключени сделки на екран 

„Непрекъсната търговия“ 

купувачът дължи на продавача 

неустойка за забавено плащане в 

размер на законната лихва, 

начислена за всеки календарен 

Няма предложен конкретен текст. Според дружеството разделът 

„Забава за плащане по 

допълнително споразумение на 

пазарен сегмент „Двустранни 

договори“ е непълен. НЕК ЕАД 

счита, че на екран „Търгове“ е 

необходимо да се регламентират 

задължения за БНЕБ ЕАД за 

отстраняване на неизрядните 

платци при поискване от 

насрещната изправна страна, 

изпълнила задълженията си по 

допълнителното споразумение. 

Предложението се приема по 

принцип, като е отразено по-

горе. 
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ден от датата на падежа до датата 

на плащане. 

 

Чл. 276. При неспазване на 

сроковете за плащане по 

сключени сделки за продукти със 

срок на доставка 1 (един) ден на 

екран „Непрекъсната търговия“, 

БНЕБ ЕАД има право да усвои 

блокираното по сключената 

сделка обезпечение и да го 

преведе на продавача по 

съответната сделка. 

Чл. 274 

GEN-I 

Чл. 274. Неустойките при забава 

на плащане по сключени сделки 

на екран „Търгове“ се определят 

от инициатора на търга в 

заявлението за иницииране на 

търг. 

Чл. 274. Неустойките при забава на 

плащане по сключени сделки на 

екран „Търгове“ се определят от 

инициатора на търга в заявлението 

за иницииране на търг, но не 

следва да бъдат по-малко от 

лихвения процент на Българска 

народна банка и не следва да 

надвишават споменатия лихвен 

процент с повече от 15 процента. 

Според дружеството трябва да 

има приемлив диапазон, 

определен за екран „Търгове“ за 

неустойки при забавяне на 

плащания. 

Предложението не се приема.  
Всеки инициатор на търг следва 

да има право сам да прецени 

какъв размер на неустойката най-

добре ще защити интересите му. 

Чл. 275 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 275. При неспазване на 

сроковете за плащане по 

сключени сделки на екран 

„Непрекъсната търговия“ 

купувачът дължи на продавача 

неустойка за забавено плащане в 

размер на законната лихва, 

начислена за всеки календарен 

ден от датата на падежа до датата 

на плащане. 

Чл. 275. При неспазване на 

сроковете за плащане по сключени 

сделки на екран „Непрекъсната 

търговия“ купувачът дължи на 

продавача неустойка за забавено 

плащане в размер на ОЛП плюс 10 

пункта, начислена за всеки 

календарен ден от датата на падежа 

до датата на плащане. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 

тъй като не изменя разпоредбата 

по същество, а единствено 

понятието „законна лихва“ е 

заменено с „ОЛП плюс 10 

пункта“. В тази връзка и с оглед 

яснота на разпоредбата, същата 

следва да остане в редакцията на 

първоначалния проект.  
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Чл. 276 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 276. При неспазване на 

сроковете за плащане по 

сключени сделки за продукти със 

срок на доставка 1 (един) ден на 

екран „Непрекъсната търговия“, 

БНЕБ ЕАД има право да усвои 

блокираното по сключената 

сделка обезпечение и да го 

преведе на продавача по 

съответната сделка. 

Чл. ... Срокът за плащане на 

неустойките по чл. 264 и чл. 265 е 

до 5 (пет) работни дни от датата на 

тяхното предявяване. 

 

Чл. ... При неспазване на сроковете 

за плащане по сключени сделки за 

продукти със срок на доставка 1 

(един) ден на екран „Непрекъсната 

търговия“, БНЕБ ЕАД има право да 

усвои блокираното по сключената 

сделка обезпечение и да го преведе 

на продавача по съответната 

сделка. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема. 
Не става ясно какъв е смисълът от 

предвиждането на срок за 

плащане на неустойка за забава. 

Чл. 277 

GEN-I 

Чл. 277. Неустойките при 

неприемане/недоставяне на 

електрическа енергия по 

сключени сделки на екран 

„Търгове“ се определят от 

инициатора на търга в 

заявлението за иницииране на 

търг. 

Чл. 277 (1) При недоставяне на 

електрическа енергия по сключени 

сделки на екран „Търгове“, 

продавачът дължи на купувача 

неустойка, чийто размер се 

изчислява за всеки отделен час по 

следната формула: 

Нпрод = недоставено количество в 

MWh х (Цн – Цдс), 

където: 

„Нпрод“ е стойността на 

неустойката, дължима от продавача  

„Цн“ е цената за недостиг за 

съответния час, формирана на 

балансиращия пазар на 

електрическа енергия, опериран от 

ЕСО ЕАД; 

„Цдс“ е цената на електрическата 

енергия по съответното 

С цел подобряване надеждността 

и жизнеспособността на 

сключените транзакции на 

платформите на БНЕБ ЕАД, 

сегмент „Двустранни договори“, 

дружеството предлага 

неизпълнението на всички 

транзакции, включително тези, 

сключени на екран „Търгове“, да 

бъде санкционирано на 

минимално ниво, което е 

равностойно и на задължителните 

неустойки, прилагани на екран 

„Непрекъсната търговия“, за да се 

предотврати експлоатацията на 

разликите между платформите и в 

резултат на това транзакциите на 

екран „Търгове“ да са по своята 

същност по-рискови (при липса 

Предложението не се приема.  
Всеки инициатор на търг следва 

да има право сам да прецени 

какъв размер на неустойката най-

добре ще защити интересите му. 
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допълнително споразумение. 

(2) При неприемане на 

електрическа енергия по сключени 

сделки на екран „Търгове“, 

купувачът дължи на продавача 

неустойка, чийто размер се 

изчислява за всеки отделен час по 

следната формула: 

Нкуп = неприето количество в 

MWh х (Цдс-Ци), 

където: 

„Нкуп“ е стойността на 

неустойката, дължима от купувача; 

„Цдс“ е цената на електрическата 

енергия по съответното 

допълнително споразумение; 

„Ци“ е цената за излишък за 

съответния час, формирана на 

балансиращия пазар на 

електрическа енергия, опериран от 

ЕСО ЕАД. 

на задължително минимално 

обезпечение), което би имало 

отрицателни въздействия върху 

ликвидността, както и цялостното 

функциониране на пазара. 

Чл. 278 – чл. 279 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 278. При недоставяне на 

електрическа енергия по 

сключени сделки на екран 

„Непрекъсната търговия“, 

продавачът дължи на купувача 

неустойка, чийто размер се 

изчислява за всеки отделен час 

по следната формула: 

Нпрод = недоставено количество 

в MWh х (Цн – Цдс),  

където: 

„Нпрод“ е стойността на 

Чл. .... Неустойките при 

неприемане/недоставяне на 

електрическа енергия по сключени 

сделки на екран „Непрекъсната 

търговия“ са в размер на 100% на 

стойността на 

неприетата/недоставена 

електрическа енергия. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се приема.  
Формулата за изчисление размера 

на неустойката е в достатъчна 

степен обективна и балансирана и 

не следва да бъде променяна. 
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неустойката, дължима от 

продавача; 

„Цн“ е цената за недостиг за 

съответния час, формирана на 

балансиращия пазар на 

електрическа енергия, опериран 

от ЕСО ЕАД; 

„Цдс“ е цената на електрическата 

енергия по съответното 

допълнително споразумение. 

 

Чл. 279. При неприемане на 

електрическа енергия по 

сключени сделки на екран 

„Непрекъсната търговия“, 

купувачът дължи на продавача 

неустойка, чийто размер се 

изчислява за всеки отделен час 

по следната формула: 

Нкуп = неприето количество в 

MWh х (Цдс-Ци), 

където: 

„Нкуп“ е стойността на 

неустойката, дължима от 

купувача; 

„Цдс“ е цената на електрическата 

енергия по съответното 

допълнително споразумение; 

„Ци“ е цената за излишък за 

съответния час, формирана на 

балансиращия пазар на 

електрическа енергия, опериран 

от ЕСО ЕАД. 
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Чл. 280 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 280. Срокът за заплащане на 

дължимите неустойки по чл. 278 

и чл. 279 е до двадесето число на 

месеца, следващ месеца на 

доставка. 

Чл. 280. Срокът за заплащане на 

дължимите неустойки по чл. 278 и 

чл. 279 е до 5 (пет) работни дни от 

датата на тяхното предявяване. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 

Чл. 281 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 281. При 

неприемане/недоставяне на 

електрическа енергия по 

сключени сделки, БНЕБ ЕАД 

начислява дължимите такси 

съгласно параметрите на 

сключената сделка без оглед на 

неприетите/недоставени 

количества. 

Чл. 281. При 

неприемане/недоставяне на 

електрическа енергия по сключени 

сделки, БНЕБ ЕАД начислява 

дължимите такси на неизрядната 

страна съгласно параметрите на 

сключената сделка без оглед на 

неприетите/недоставени 

количества. 

Не са изложени мотиви. Предложението се приема по 

принцип в редакцията по долу. 

Чл. 281 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 281. При неприемане/ 

недоставяне на електрическа 

енергия по сключени сделки, 

БНЕБ ЕАД начислява дължимите 

такси съгласно параметрите на 

сключената сделка без оглед на 

неприетите/недоставени 

количества. 

Чл. 281. При неприемане/ 

недоставяне на електрическа 

енергия по сключени сделки по 

валидно допълнително 

споразумение, БНЕБ ЕАД 

начислява под формата на 

неустойка дължимите от двете 

страни такси на неизправната 

страна съгласно параметрите на 

сключената сделка без оглед на 

неприетите/недоставени 

количества. 

Според дружеството въведените 

текстове целят: 

1. да премахнат неяснотите, 

свързани със санкциониране на 

виновната за неприемане/ 

недоставяне страна в хипотезата 

на неприемане/ недоставяне 

преди да е прекратено ДС; 

2. да посочат, че санкцията е във 

вид на неустойка; 

3. да не бъде санкционирана 

изрядната страна. 

Предложението не се приема. 

Неустойка се заплаща от 

неизправната страна по договор 

на изправната страна по него и в 

този смисъл неустойката има 

обезщетителен и обезпечителен 

характер за изправната страна 

при неизпълнение на договора. 

На пазарен сегмент „Двустранни 

договори“ БНЕБ ЕАД не е страна 

по сключваните на сегмента 

договори, поради което 

понятието неустойка е 

неприложимо.   

Чл. 282 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 282. (1) При постигане на 

съгласие за временно спиране на 

действието на допълнително 

споразумение, страната, поискала 

Да отпадне. Не са изложени мотиви. Предложението се приема. 
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временното спиране, заплаща на 

БНЕБ ЕАД 20% (двадесет 

процента) от стойността на 

недоставената електрическа 

енергия до 5 (пет) работни дни 

преди началото на уговорения 

период на спиране, като в този 

случай за периода на временното 

спиране БНЕБ ЕАД начислява в 

двоен размер приложимите такси 

съгласно Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, 

стойността на плащането по ал. 1 

се изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

Чл. 282 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 282. (1) При постигане на 

съгласие за временно спиране на 

действието на допълнително 

споразумение, страната, поискала 

временното спиране, заплаща на 

БНЕБ ЕАД 20% (двадесет 

процента) от стойността на 

недоставената електрическа 

енергия до 5 (пет) работни дни 

преди началото на уговорения 

период на спиране, като в този 

случай за периода на временното 

спиране БНЕБ ЕАД начислява в 

Чл. 282. (1) При постигане на 

съгласие за временно спиране на 

екран „Непрекъсната търговия“ на 

действието на допълнително 

споразумение, страната, поискала 

временното спиране, заплаща на 

другата страна под формата на 

неустойка 20% (двадесет процента) 

от стойността на недоставената 

електрическа енергия до 5 (пет) 

работни дни преди началото на 

уговорения период на спиране. 

(2) (нова) При постигане на 

Според дружеството въведените 

текстове целят да премахнат 

неяснотите, свързани с 

допълнителното тарифиране на 

страните преди и по време на ДС, 

чието действие е спряно. 

Предвидена е също така и 

санкционна неустойка за 

оферента в размера по ал. 1 и ал. 

2 в зависимост от екрана, на 

който е сключена сделката, както 

и неустойка в размер на 

дължимите такси от двете страни 

Предложението не се приема 
във връзка с отпадане на 

възможността за временно 

спиране действието на 

допълнително споразумение. 
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двоен размер приложимите такси 

съгласно Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, 

стойността на плащането по ал. 1 

се изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

съгласие за временно спиране на 

екран „Търгове“ на действието на 

допълнително споразумение, 

страната, поискала временното 

спиране, заплаща на другата страна 

неустойка съгласно параметрите, 

посочени от инициатора на търга. 

(3) (нова) За периода на 

временното спиране БНЕБ ЕАД 

начислява на страните под формата 

на неустойка приложимите такси 

съгласно параметрите на 

сключената сделка без оглед на 

неприетите/недоставени 

количества. 

(4) (стара 2) Когато сключената 

сделката е за продукт с отклонения, 

стойността на неустойката по ал. 3 

се изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа енергия, 

които могат да бъдат доставени. 

за времето на спирането с оглед 

равнопоставеност на страните, 

тъй като е налице съгласие и от 

двете страни. 

Чл. 282 

„Ей И Ес Гео 

Енерджи“ ООД 

Чл. 282. (1) При постигане на 

съгласие за временно спиране на 

действието на допълнително 

споразумение, страната, поискала 

временното спиране, заплаща на 

БНЕБ ЕАД 20% (двадесет 

процента) от стойността на 

недоставената електрическа 

енергия до 5 (пет) работни дни 

преди началото на уговорения 

период на спиране, като в този 

Чл. 282. (1) При постигане на 

съгласие за временно спиране на 

действието на допълнително 

споразумение, страната, поискала 

временното спиране, заплаща на 

БНЕБ ЕАД за периода на 

временното спиране приложимите 

такси съгласно Тарифата за таксите 

на БНЕБ ЕАД в двоен размер. За 

периода на временно спиране 

другата страна не дължи такси на 

Според дружеството 

предвиждането на подобна клауза 

е в пълно противоречие с 

правото: борсата не е страна по 

сделката и като такава не може да 

има ползи от нея, освен таксите 

по тарифата. Счита клаузата за 

нищожна, тъй като същата води 

до неоснователно обогатяване. От 

чисто практическа гледна точка 

намира за необяснимо получаване 

Предложението се приема по 

принцип, като разпоредбата се 

заличава. 
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случай за периода на временното 

спиране БНЕБ ЕАД начислява в 

двоен размер приложимите такси 

съгласно Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, 

стойността на плащането по ал. 1 

се изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

БНЕБ ЕАД. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, 

стойността на плащането по ал. 1 

се изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа енергия, 

които могат да бъдат доставени. 

на приход от борсовия оператор, 

основан на цената, постигната по 

облигационна сделка, в която 

борсата не участва и не е страна. 

В заключение предлага КЕВР да 

обсъди допълнение към 

правилата във връзка с тарифната 

структура и начина на определяне 

на конкретните размери таксите, 

прилагани от борсовия оператор. 

Счита, че подобен подход би бил 

в пълно съответствие със Закона 

за защита на конкуренцията и 

Закона за енергетиката. 

Чл. 282 

НЕК ЕАД 

Чл. 282. (1) При постигане на 

съгласие за временно спиране на 

действието на допълнително 

споразумение, страната, поискала 

временното спиране, заплаща на 

БНЕБ ЕАД 20% (двадесет 

процента) от стойността на 

недоставената електрическа 

енергия до 5 (пет) работни дни 

преди началото на уговорения 

период на спиране, като в този 

случай за периода на временното 

спиране  БНЕБ ЕАД начислява в 

двоен размер приложимите такси 

съгласно Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, 

стойността на плащането по ал. 1 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството предлага 

предвидените в чл. 282, ал. 1 

такси да бъдат съгласно  тарифата 

на БНЕБ ЕАД и да не са в двоен 

размер, а таксите, предвидените в 

чл. 282, ал. 2, които се събират от 

БНЕБ ЕАД, да се изчисляват на 

среден товар/основен товар при 

продукти с отклонения. 

Предложението се приема по 

принцип, като разпоредбата се 

заличава. 
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се изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

Чл. 282 

АСЕП 

Чл. 282. (1) При постигане на 

съгласие за временно спиране на 

действието на допълнително 

споразумение, страната, поискала 

временното спиране, заплаща на 

БНЕБ ЕАД 20% (двадесет 

процента) от стойността на 

недоставената електрическа 

енергия до 5 (пет) работни дни 

преди началото на уговорения 

период на спиране, като в този 

случай за периода на временното 

спиране  БНЕБ ЕАД начислява в 

двоен размер приложимите такси 

съгласно Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД. 

(2) Когато сключената сделката е 

за продукт с отклонения, 

стойността на плащането по ал. 1 

се изчислява въз основа на 

максимално възможните 

количества електрическа 

енергия, които могат да бъдат 

доставени. 

Чл. 282. (1) При постигане на 

съгласие за временно спиране на 

действието на допълнително 

споразумение, страната, поискала 

временното спиране, заплаща на 

изрядната страна 20% (двадесет 

процента) от стойността на 

недоставената електрическа 

енергия до 5 (пет) работни дни 

преди началото на уговорения 

период на спиране. 

АСЕП изразява несъгласие с 

промяната в чл. 282, според който 

при временно спиране на 

изпълнение на договор 

инициаторът дължи неустойка от 

20% от стойността на 

недоставената енергия на БНЕБ 

ЕАД. Според асоциацията 

досегашният текст (не е цитирано 

кой е досегашният текст) 

регламентира тази неустойка да 

се заплаща на изрядната страна, 

каквато е и търговската практика 

при двустранни договори, по 

които БНЕБ ЕАД не е страна. В 

тази връзка счита, че е допусната 

сериозна техническа грешка и 

настоява текстът да се коригира. 

На следващо място АСЕП 

възразява срещу заложените в 

разпоредбата такси, които са в 

двоен размер, като в тази връзка 

обръща внимание, че БНЕБ ЕАД 

не е страна по сделките на 

пазарен сегмент ЦПДД. 

Асоциацията подчертава, че 

БНЕБ ЕАД е единственият по 

лицензия борсов оператор за 

Предложението се приема по 

принцип, като разпоредбата се 

заличава. 
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изпълнение на чл. 100 от Закона 

за енергетика, поради което счита 

за необосновано налагането на 

допълнителни тежести като 

предвидените в чл. 282 от 

проекта. При решение за 

включване на подобни 

дисциплиниращи мерки, те 

следва да касаят само двете 

страни по договора (което 

изключва БНЕБ ЕАД) и да бъдат 

в полза на изрядната страна. 

Чл. 283 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 283. За възстановяване на 

достъпа до ЕСТ след всяко 

отстраняване по реда на чл. 34, 

търговският участник заплаща на 

БНЕБ ЕАД 50% (петдесет 

процента) от таксата за участие, 

съгласно Тарифа за таксите на 

БНЕБ ЕАД. 

Да се премести в чл. 38, като се 

създаде ал. 2. 

Дружеството счита, че 

систематичното място на текста е 

в чл. 38, тъй като същият следва 

да обхваща възстановяването на 

достъпа до всички пазарни 

сегменти, а не само до този за 

двустранните договори. 

Предложението се приема, като 

същото е отразено е в чл. 38. 

Чл. 283 

АСЕП 

Чл. 283. За възстановяване на 

достъпа до ЕСТ след всяко 

отстраняване по реда на чл. 34, 

търговският участник заплаща на 

БНЕБ ЕАД 50% (петдесет 

процента) от таксата за участие, 

съгласно Тарифа за таксите на 

БНЕБ ЕАД. 

Няма предложен конкретен текст. Асоциацията подчертава, че 

БНЕБ ЕАД е единственият по 

лицензия борсов оператор за 

изпълнение на чл. 100 от Закона 

за енергетика, поради което счита 

за необосновано налагането на 

допълнителни тежести като 

предвидените в чл. 283 от 

проекта. АСЕП възразява срещу 

заложените в разпоредбата такси 

за възстановяване на достъп на 

отстранен участник в размер на 

50% от таксата за участие, която 

Предложението не се приема. 
Регламентирането на санкция в 

посочения размер е обосновано с 

оглед нейния дисциплиниращ 

ефект. 
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към момента е 12 000 лв. Според 

асоциацията този процент не 

трябва да превишава 20%, освен 

при случаи на повтарящо се 

нарушение, когато размерът на 

санкцията може да достигне до 

50%. 

Глава осма 

Раздел VI и VII 

чл. 285 – чл. 289 

НЕК ЕАД 

Чл. 285. При неизпълнение на 

задълженията за актуализиране 

размера на наличното 

обезпечение до размера на 

изискуемото, съгласно раздел 

шести на глава седма, БНЕБ 

ЕАД: 

1. за срок от един месец 

увеличава с 0,04 BGN/MWh 

размера на такса сетълмент, 

определена в Тарифата за таксите 

на БНЕБ ЕАД при трето поредно 

неизпълнение от търговски 

участник на задълженията за 

актуализиране размера на 

наличното обезпечение до 

размера на изискуемото за 

период от един месец, като за 

определяне на броят на 

неизпълненията се вземат 

предвид тези и за двата пазарни 

сегмента „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“; 

2. може да не допусне търговски 

участник до участие в 

следващата борсова сесия и/или 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството посочва, че с 

раздели VI и VII се 

регламентират нови санкции за 

търговските участници при 

неизпълнение на задължения, 

свързани с обезпечение. Според 

НЕК ЕАД с увеличаване на 

отговорността на участниците е 

необходимо пропорционално да 

се увеличи и тази на организатора 

на борсовия пазар. НЕК ЕАД 

счита, че като оператор БНЕБ 

ЕАД е длъжен да осигури 

условията за нормално протичане 

на търговията на предоставената 

от него платформа. В тази връзка 

е необходимо срещу увеличаване 

на задълженията и санкциите за 

търговските участници, БНЕБ 

ЕАД да поеме задължението да 

следи, актуализира и уведомява 

търговските участници за размера 

на обезпеченията. 

Предложението не се приема. 
Правата и задълженията на 

оператора и търговските 

участници по отношение 

предвидените обезпечения са 

подробно и по балансиран начин 

уредени в глава седма. 
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да ограничи достъпа до пазарни 

сегменти „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“, и/или да анулира 

офертата на търговски участник, 

ако същата е високорискова за 

провеждането на борсовата 

сесия. 

 

Чл. 286. При неизпълнение на 

задълженията за поддържане на 

размера на налично обезпечение 

по-голямо от общото задължение 

към БНЕБ ЕАД, съгласно раздел 

шести на глава седма, БНЕБ 

ЕАД: 

1. за срок от един месец 

увеличава с 0,04 BGN/MWh 

размера на такса сетълмент, 

определена в Тарифата за таксите 

на БНЕБ ЕАД, при трето поредно 

неизпълнение от търговски 

участник на задълженията за 

поддържане на размера на 

налично обезпечение, по-голямо 

от общото задължение към БНЕБ 

ЕАД за период от един месец, 

като за определяне на броят на 

неизпълненията се вземат 

предвид тези  и за двата пазарни 

сегмента „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“; 

2. изисква извънредно 

обезпечение в размер на 

стойността, с която общото 
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задължение към оператора е 

надвишило наличното 

обезпечение, за срок от един 

месец; 

3. може да не допусне търговски 

участник до участие в 

следващата борсова сесия и/или 

да ограничи достъпа до пазарни 

сегменти „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“, и/или да анулира 

офертата на търговски участник, 

ако същата е високорискова. 

 

Чл. 287. (1) При всяко 

последващо неизпълнение след 

тези по чл. 285 и/или чл. 286, 

БНЕБ ЕАД увеличава размера на 

такса сетълмент с нови 0,04 

BGN/MWh, за срок от един 

месец. 

(2) Увеличението по ал . 1 се 

прилага при всяко следващо 

неизпълнение. 

 

Чл. 288. Увеличаването на 

таксите по чл. 285, чл. 286 и чл. 

287 се извършва в двуседмичен 

срок от установяване на 

неизпълнението, но не по-късно 

от два месеца от извършването 

му. 

 

Чл. 289. (1) БНЕБ ЕАД за срок от 

един месец увеличава с 0,04 
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BGN/MWh размера на 

определената в  Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД такса 

„оборот“ за съответния пазарен 

сегмент при трето поредно 

неизпълнение от страна на 

търговски участник на 

задълженията за разплащане на 

пазарни сегменти „В рамките на 

деня“ и „Ден напред“, в рамките 

на период от един месец, като за 

определяне на броят на 

неизпълненията се вземат 

предвид тези  и за двата пазарни 

сегмента „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“. 

(2) При всяко следващо 

неизпълнение, след като 

търговския участник е бил 

санкциониран по реда на ал. 1, 

БНЕБ ЕАД увеличава размера на 

таксата по ал. 1 с още 0,04 

BGN/MWh за срок от един месец. 

(3) Увеличението по ал . 2 се 

прилага при всяко следващо 

неизпълнение. 

(4) Увеличаването на таксите по 

ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се извършва в 

двуседмичен срок от 

установяване на неизпълнението, 

но не по-късно от два месеца от 

извършването му. 

Чл. 285 Чл. 285. При неизпълнение на Чл. 285. При неизпълнение на Не са изложени мотиви. Предложението по т. 1 се 
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„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

задълженията за актуализиране 

размера на наличното 

обезпечение до размера на 

изискуемото, съгласно раздел 

шести на глава седма, БНЕБ 

ЕАД: 

1. за срок от един месец 

увеличава с 0,04 BGN/MWh 

размера на такса сетълмент, 

определена в Тарифата за таксите 

на БНЕБ ЕАД при трето поредно 

неизпълнение от търговски 

участник на задълженията за 

актуализиране размера на 

наличното обезпечение до 

размера на изискуемото за 

период от един месец, като за 

определяне на броят на 

неизпълненията се вземат 

предвид тези и за двата пазарни 

сегмента „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“; 

2. може да не допусне търговски 

участник до участие в 

следващата борсова сесия и/или 

да ограничи достъпа до пазарни 

сегменти „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“, и/или да анулира 

офертата на търговски участник, 

ако същата е високорискова за 

провеждането на борсовата 

сесия. 

задълженията за актуализиране 

размера на наличното обезпечение 

до размера на изискуемото, 

съгласно раздел шести на глава 

седма, БНЕБ ЕАД: 

1. за срок от един месец увеличава 

с 0,04 BGN/MWh размера на такса 

сетълмент, определена в Тарифата 

за таксите на БНЕБ ЕАД; 

2. има право да не допусне 

търговски участник до участие в 

следващата борсова сесия и/или да 

ограничи достъпа до пазарни 

сегменти „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“, и/или да анулира 

офертата на търговски участник, 

ако същата е високорискова за 

провеждането на борсовата сесия. 

приема по принцип. Чл. 285, т. 1 

се изменя така: 

Чл. 285. При неизпълнение на 

задълженията за актуализиране 

размера на наличното 

обезпечение до размера на 

изискуемото, съгласно раздел 

шести на глава седма, БНЕБ ЕАД: 

1. за срок от един месец 

увеличава с 0,04 BGN/MWh 

размера на такса сетълмент, 

определена в Тарифата за таксите 

на БНЕБ ЕАД при трето 

неизпълнение от търговски 

участник на задълженията за 

актуализиране размера на 

наличното обезпечение до 

размера на изискуемото за период 

от един месец, като за определяне 

на броят на неизпълненията се 

вземат предвид тези и за двата 

пазарни сегмента „В рамките на 

деня“ и „Ден напред“; 

 

Предложението по т. 2 не се 

приема, тъй като не променя 

текста по същество. 

Чл. 286 Чл. 286. При неизпълнение на Чл. 286. При неизпълнение на Не са изложени мотиви. Предложението не се приема, 
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„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

задълженията за поддържане на 

размера на налично обезпечение 

по-голямо от общото задължение 

към БНЕБ ЕАД, съгласно раздел 

шести на глава седма, БНЕБ 

ЕАД: 

3. може да не допусне търговски 

участник до участие в 

следващата борсова сесия и/или 

да ограничи достъпа до пазарни 

сегменти „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“, и/или да анулира 

офертата на търговски участник, 

ако същата е високорискова. 

задълженията за поддържане на 

размера на налично обезпечение 

по-голямо от общото задължение 

към БНЕБ ЕАД, съгласно раздел 

шести на глава седма, БНЕБ ЕАД: 

3. има право да не допусне 

търговски участник до участие в 

следващата борсова сесия и/или да 

ограничи достъпа до пазарни 

сегменти „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“, и/или да анулира 

офертата на търговски участник, 

ако същата е високорискова. 

тъй като не променя текста по 

същество. 

Чл. 287 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 287. (1) При всяко 

последващо неизпълнение след 

тези по чл. 285 и/или чл. 286, 

БНЕБ ЕАД увеличава размера на 

такса сетълмент с нови 0,04 

BGN/MWh, за срок от един 

месец. 

(2) Увеличението по ал. 1 се 

прилага при всяко следващо 

неизпълнение. 

Чл. 287. (1) При всяко последващо 

неизпълнение след тези по чл. 285 

и/или чл. 286, БНЕБ ЕАД 

увеличава размера на такса 

сетълмент с нови 0,04 BGN/MWh, 

за срок от един месец. 

(2) Увеличението както на размера, 

така и на срока по ал. 1, се прилага 

при всяко следващо неизпълнение. 

Според дружеството 

предложението допринася за по-

голяма прецизност на текста. 

Предложението се приема. 

Чл. 289 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 289. (1) БНЕБ ЕАД за срок от 

един месец увеличава с 0,04  

BGN/MWh размера на 

определената в  Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД такса 

„оборот“ за съответния пазарен 

сегмент при трето поредно 

неизпълнение от страна на 

търговски участник на 

Чл. 289. (1) БНЕБ ЕАД за срок от 

един месец увеличава с 0,04  

BGN/MWh размера на 

определената в Тарифата за таксите 

на БНЕБ ЕАД такса „оборот“ за 

съответния пазарен сегмент при 

трето поредно неизпълнение от 

страна на търговски участник на 

задълженията за разплащане на 

Според дружеството 

предложението допринася за по-

голяма прецизност на текста. 

Предложението се приема. 
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задълженията за разплащане на 

пазарни сегменти „В рамките на 

деня“ и „Ден напред“, в рамките 

на период от един месец, като за 

определяне на броя на 

неизпълненията се вземат 

предвид тези и за двата пазарни 

сегмента „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“. 

(2) При всяко следващо 

неизпълнение, след като 

търговският участник е бил 

санкциониран по реда на ал. 1, 

БНЕБ ЕАД увеличава размера на 

таксата по ал. 1 с още 0,04 

BGN/MWh за срок от един месец. 

(3) Увеличението по ал. 2 се 

прилага при всяко следващо 

неизпълнение. 

пазарни сегменти „В рамките на 

деня“ и „Ден напред“, в рамките на 

период от един месец, като за 

определяне на броя на 

неизпълненията се вземат предвид 

тези и за двата пазарни сегмента „В 

рамките на деня“ и „Ден напред“. 

(2) При всяко следващо 

неизпълнение, след като 

търговският участник е бил 

санкциониран по реда на ал. 1, 

БНЕБ ЕАД увеличава размера на 

таксата по ал. 1 с още 0,04 

BGN/MWh за срок от един месец. 

(3) Увеличението както на размера, 

така и на срока по ал. 2 се прилага 

при всяко следващо неизпълнение. 

Чл. 290 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Чл. 290. (1) Операторът 

осъществява наблюдение и 

контрол на борсовия пазар с цел 

гарантиране, че търговията и 

всички други дейности протичат 

в съответствие с тези правила и 

приложимото законодателство. 

(2) БНЕБ ЕАД сезира КЕВР при 

съмнение за незаконосъобразно 

поведение на търговски 

участник. 

Чл. 290. (1) Операторът 

осъществява наблюдение и 

контрол на борсовия пазар с цел 

гарантиране, че търговията и 

всички други дейности протичат в 

съответствие с тези правила и 

приложимото законодателство. 

(2) Операторът води регистър на 

констатираните нарушения от 

търговските участници и прилага 

рейтингова система за оценка на 

поведението им на борсовия пазар. 

(3) Ако индивидуалният борсов 

рейтинг на търговски участник по 

Не са изложени мотиви. Предложението по ал. 2 и 3 не 

се приема. Изискването за 

индивидуален борсов рейтинг 

като условие за участие, респ. 

основание за изключване може да 

доведе до непреодолимо 

противоречие със законовото 

задължение на производителите 

да продават произведената от тях 

електрическа енергия 

задължително на борсов пазар. 

 

Предложението за нова ал. 5 не 

се приема. Въпросът кои лица и в 
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преценка на оператора поставя под 

значителен риск репутационната и 

финансова стабилност на борсовия 

пазар, се предприемат действия по 

изключването на участника. 

(4) БНЕБ ЕАД сезира КЕВР при 

съмнение за незаконосъобразно 

поведение на търговски участник. 

(5) БНЕБ ЕАД може да сезира 

КЕВР с цел извършване на 

проверка за изпълнение на 

лицензионните изисквания и 

условия. 

кои случаи имат право да подават 

жалби/сигнали до КЕВР относно 

спазване на условията по 

издадена лицензия не е и не може 

да бъде предмет на настоящите 

правила. 

Чл. 290 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 290. (1) Операторът 

осъществява наблюдение и 

контрол на борсовия пазар с цел 

гарантиране, че търговията и 

всички други дейности протичат 

в съответствие с тези правила и 

приложимото законодателство. 

(2) БНЕБ ЕАД сезира КЕВР при 

съмнение за незаконосъобразно 

поведение на търговски 

участник. 

Чл. 290. (1) Операторът 

осъществява наблюдение на 

борсовия пазар с цел гарантиране, 

че търговията и всички други 

дейности протичат в съответствие с 

тези правила и приложимото 

законодателство. 

(2) БНЕБ ЕАД сезира КЕВР по 

официален път при съмнение за 

незаконосъобразно поведение на 

търговски участник. 

Дружеството предлага от текста 

да отпадне думата контрол, тъй 

като КЕВР, а не БНЕБ ЕАД, има 

правомощия да извършва 

контрол. Предлага също да се 

въведе задължение 

уведомяването да е по официален 

път. 

Предложението се приема. 

Чл. 291 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 291. БНЕБ ЕАД може да 

отправи искане за предоставяне 

на информация от търговски 

участник и/или координатори на 

балансиращи групи и/или ЕСО 

ЕАД във връзка с осъществяване 

на наблюдение и контрол на 

борсовия пазар. 

Чл. 291. (нов) За целите на тези 

правила се прилагат 

определенията, съдържащи се в 

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 

Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2011 г. 

относно интегритета и 

прозрачността на пазара за 

търговия на едро с енергия 

Дружеството посочва, че 

разпоредбите за поведение, 

забраняващи злоупотреби и 

засягащи договори за физическа 

мощност, са наложени в 

съответствие с членове 3 и 5 от 

REMIT. 

Предложението се приема като  

чл. 12 от правилата.  
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(REMIT) и Регламент за 

изпълнение № 1348/2014. 

 

 

Чл. 300 

БФИЕК 

Чл. 300. На търговските 

участници или техни 

контрагенти, които притежават 

вътрешна информация във връзка 

с енергиен продукт на едро, се 

забранява да: 

1. използват тази информация, 

когато придобиват или се 

разпореждат или когато се 

опитват да придобият или да се 

разпоредят за своя собствена 

сметка или за сметка на трето 

лице, пряко или косвено, с 

продукти, за които се отнася тази 

информация; 

2. разкриват тази информация на 

трето лице, освен ако това не е в 

рамките на нормалните условия 

на изпълнение на неговата работа 

или задължения; 

3. предлагат или подтикват друго 

лице въз основа на вътрешна 

информация да придобива или да 

се разпорежда с продукти, за 

които се отнася информацията. 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК от текста на 

разпоредбата не става ясно какви 

са последиците за търговския 

участник при неизпълнение. 

Предложението не се приема. 
Съгласно чл. 74о от ЗЕ КЕВР  

извършва превантивен, текущ и 

последващ контрол за спазване на 

задълженията по чл. 4 от 

Регламент (ЕС) № 1227/2011.  
Нарушенията на тези задължения 

се установяват с акт за 

установяване на административно 

нарушение, който се съставя от 

длъжностни лица, определени със 

заповед на председателя на 

комисията. В тази връзка в чл. 

224ж от ЗЕ са предвидени 

имуществени санкции/глоби за 

нарушителите. 

Следва да се има предвид също 

така, че при определени 

обстоятелства може да бъде 

ангажирана общата 

гражданскоправна отговорност за 

вреди на лицата, нарушили 

забраната за търгуване с 

вътрешна информация. 

Чл. 303 

БФИЕК 

Чл. 303. Търговският участник 

публично разкрива всяка 

вътрешна информация, която е 

точна по своето естество, не е 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК от текста на 

разпоредбата не става ясно какви 

са последиците за търговския 

участник при неизпълнение. 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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била направена публично 

достояние и се отнася пряко или 

косвено до един или повече 

енергийни продукти на едро и 

която, ако бъде направена 

публично достояние, вероятно би 

повлияла съществено на цените 

на тези енергийни продукти на 

едро. 

Чл. 304 – чл. 307 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 304. Когато информацията 

подлежи на публично 

разкриване, тя включва най-

малко информация за: 

1. идентификационен номер на 

съобщението; 

2. статус на събитието; 

3. вид неразполагаемост; 

4. тип на събитието; 

5. час и дата на публикуване на 

съобщението; 

6. начало на събитието; 

7. край на събитието; 

8. измервателна единица; 

9. неразполагаема мощност; 

10. разполагаема мощност; 

11. инсталирана мощност; 

12. причина за 

неразполагаемостта; 

13. забележка; 

14. тип гориво; 

15. пазарна зона; 

16. засегнат актив или 

електропроизводствена единица; 

Няма предложен конкретен текст. По отношение на задължението 

на търговските участници да 

разкриват публично информация 

на интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД по реда на чл. 304 – чл. 307, 

дружеството предлага да се 

заложи правило, че тази 

информация е достъпна на сайта 

на БНЕБ ЕАД минимум за 6 

месеца. Според него в момента 

практиката показва, че тези 

съобщения са достъпни за 

различени период от време – от 

един до три месеца, без ясен 

критерий. 

Предложението не се приема. 
Тези въпроси следва да се уредят 

в „Инструкция за публикуване на 

вътрешна информация на 

интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД“. 
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17. EIC код на засегнатия актив 

или електропроизводствена 

единица; 

18. наименование на пазарния 

участник; 

19. ACER код на пазарния 

участник. 

 

Чл. 305. (1) Търговските 

участници се задължават да 

разкрият публично 

информацията възможно най-

рано, но не по-късно от 60 

минути след настъпване на 

събитието. Информацията се 

разкрива публично чрез 

съобщение на интернет сайта на 

съответния търговски участник, 

както и на интернет страницата 

на оператора съгласно 

„Инструкция за публикуване на 

вътрешна информация на 

интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД“. 

(2) За да бъде публикувана 

информацията незабавно, 

търговският участник 

самостоятелно регистрира 

съобщението на интернет 

страницата на оператора, след 

което информацията става 

публично достъпна. За тази цел 

търговският участник 

предварително е получил от 
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оператора профил с 

потребителско име и парола за 

достъп и връзка към интернет 

страницата на оператора. 

(3) Търговският участник носи 

отговорност за пълнотата, 

точността и навременното 

предоставяне на информацията, 

подлежаща на публично 

разкриване. 

 

Чл. 306. Търговският участник 

може на своя отговорност по 

изключение да забави 

публичното разкриване, за да не 

накърни законните си интереси, 

при условие че такъв пропуск 

няма да подведе обществеността 

и търговският участник може да 

гарантира поверителността на 

информацията и не взема 

решения, свързани с търгуването 

на борсовия пазар въз основа на 

тази информация. 

 

Чл. 307. При съобщение, 

свързано със спиране, 

ограничаване, увеличаване на 

мощността или демонтаж на 

мощност, ако операторът 

определи, че такова съобщение 

не е достатъчно или не описва 

адекватно съответната 

информация, БНЕБ ЕАД може да 
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изиска от търговския участник да 

предостави допълнително 

разяснение. 

Чл. 304 

БФИЕК 

Чл. 304. Когато информацията 

подлежи на публично 

разкриване, тя включва най-

малко информация за: 

1. идентификационен номер на 

съобщението; 

2. статус на събитието; 

3. вид неразполагаемост; 

4. тип на събитието; 

5. час и дата на публикуване на 

съобщението; 

6. начало на събитието; 

7. край на събитието; 

8. измервателна единица; 

9. неразполагаема мощност; 

10. разполагаема мощност; 

11. инсталирана мощност; 

12. причина за 

неразполагаемостта; 

13. забележка; 

14. тип гориво; 

15. пазарна зона; 

16. засегнат актив или 

електропроизводствена единица; 

17. EIC код на засегнатия актив 

или електропроизводствена 

единица; 

18. наименование на пазарния 

участник; 

19. ACER код на пазарния 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК от текста на 

разпоредбата не става ясно какви 

са последиците за търговския 

участник при неизпълнение. 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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участник. 

Чл. 305 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 305. (1) Търговските 

участници се задължават да 

разкрият публично 

информацията възможно най-

рано, но не по-късно от 60 

минути след настъпване на 

събитието. Информацията се 

разкрива публично чрез 

съобщение на интернет сайта на 

съответния търговски участник, 

както и на интернет страницата 

на оператора съгласно 

„Инструкция за публикуване на 

вътрешна информация на 

интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД“. 

Чл. 305. (1) Търговските участници 

се задължават да разкрият 

публично информацията възможно 

най-рано, но не по-късно от 60 

минути след настъпване на 

събитието. Информацията се 

разкрива публично чрез съобщение 

на интернет сайта на съответния 

търговски участник, както и на 

интернет страницата на оператора 

съгласно Инструкция  

„Публикуване на вътрешна 

информация на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД“. 

Предложението на дружеството е 

с оглед прецизиране на името на 

инструкцията. 

Предложението се приема. 

Чл. 305 

БФИЕК 

Чл. 305. (1) Търговските 

участници се задължават да 

разкрият публично 

информацията възможно най-

рано, но не по-късно от 60 

минути след настъпване на 

събитието. Информацията се 

разкрива публично чрез 

съобщение на интернет сайта на 

съответния търговски участник, 

както и на интернет страницата 

на оператора съгласно 

„Инструкция за публикуване на 

вътрешна информация на 

интернет страницата на БНЕБ 

ЕАД“. 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК от текста на 

разпоредбата не става ясно какви 

са последиците за търговския 

участник при неизпълнение. Не 

става ясно също така как се носи 

отговорността, предвидена в ал. 

3. 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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(2) За да бъде публикувана 

информацията незабавно, 

търговският участник 

самостоятелно регистрира 

съобщението на интернет 

страницата на оператора, след 

което информацията става 

публично достъпна. За тази цел 

търговският участник 

предварително е получил от 

оператора профил с 

потребителско име и парола за 

достъп и връзка към интернет 

страницата на оператора. 

(3) Търговският участник носи 

отговорност за пълнотата, 

точността и навременното 

предоставяне на информацията, 

подлежаща на публично 

разкриване. 

Чл. 306 

БФИЕК 

Чл. 306. Търговският участник 

може на своя отговорност по 

изключение да забави 

публичното разкриване, за да не 

накърни законните си интереси, 

при условие че такъв пропуск 

няма да подведе обществеността 

и търговският участник може да 

гарантира поверителността на 

информацията и не взема 

решения, свързани с търгуването 

на борсовия пазар въз основа на 

тази информация. 

Няма предложен конкретен текст. Според БФИЕК от текста на 

разпоредбата не става ясно какви 

са последиците за търговския 

участник при неизпълнение. Не 

става ясно също така и какво 

означава словосъчетанието „своя 

отговорност“. 

Предложението не се приема 
във връзка с изложените по-горе 

аргументи. 
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Чл. 308 

„ЧЕЗ България“ 

ЕАД 

Чл. 308. Всеки търговски 

участник се съгласява, че: 

3. БНЕБ ЕАД може да предоставя 

информация на други борсови 

оператори или преносния 

оператор, при условие че има 

писмена договорка между БНЕБ 

ЕАД и съответната страна, за 

целево и поверително третиране 

на такава информация; 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството обръща внимание, 

че операторът на 

електропреносната система също 

се явява и търговски участник на 

БНЕБ ЕАД в изпълнение на 

задълженията по чл. 100, ал. 1 и 4 

от Закона за енергетиката, поради 

което счита, че е недопустимо да 

му се предоставя търговска 

информация относно други 

участници, независимо от 

наличието на договорени условия 

за поверителното й третиране. В 

тази връзка предлага тази 

възможност да отпадне. 

Не е предложен конкретен 

текст, който да бъде разгледан. 

Чл. 312 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 312. БНЕБ ЕАД уведомява 

КЕВР в случай на съмнение за 

осъществено неправомерно 

действие на борсовия пазар. 

Чл. 312. БНЕБ ЕАД уведомява 

КЕВР в случай на осъществено 

неправомерно действие на 

борсовия пазар и при съмнение за 

наличие на нелоялна конкуренция 

и пазарни злоупотреби. 

Дружеството посочва, че 

предложението се основава на 

необходимост от синхронизиране 

на текстовете по лицензията на 

БНЕБ ЕАД с правомощията 

съгласно правилата. Счита, че не 

е необходимо борсовият оператор 

да уведомява КЕВР за съмнение 

за нарушение на борсовите 

правила, тъй като БНЕБ ЕАД е в 

състояние само да констатира 

факта на нарушението, след което 

да уведоми КЕВР. Отбелязва, че 

БНЕБ ЕАД следва да уведоми 

КЕВР за правни положения, 

които няма как да установи със 

сигурност, а именно пазарни 

злоупотреби и нелоялна 

Предложението не се приема. 
КЕВР не е компетентен орган по 

отношение установяването на 

случаите на нелоялна 

конкуренция и пазарни 

злоупотреби. 
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конкуренция. 

Чл. 315 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

Чл. 315. БНЕБ ЕАД може във 

всеки един момент да поиска 

правна и финансова информация, 

свързана с участието на 

търговския участник на борсовия 

пазар на електрическа енергия. 

Непредоставяне на 

информацията в определения от 

БНЕБ ЕАД срок се счита за 

неизпълнение на правилата. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството счита, че тъй като 

борсата е търговско дружество, а 

не държавна институция, следва 

да бъде предвиден текст, че тази 

информация ще се третира като 

търговска тайна, като тя не може 

да бъде разгласявана без 

съгласието на търговския 

участник, който я предоставя. 

Няма предложен текст, който 

да бъде обсъден. 

Чл. 320 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 320. Съобщения, изпратени 

по време на периода на подаване 

на оферти, които засягат 

търговията, се публикуват в ЕСТ, 

и/или се изпращат на имейлите 

на отговорниците за търговия, 

и/или се обявяват на интернет 

страницата на оператора. 

Чл. 320. Съобщения, изпратени по 

време на периода на подаване на 

оферти, които засягат търговията, 

се изпращат на имейлите на 

отговорниците за търговия, и/или 

се обявяват на интернет страницата 

на оператора и/или се публикуват в 

ЕСТ. 

Според дружеството 

предложената промяна на 

словореда допринася за по-голяма 

прецизност, тъй като 

изпращането на съобщение на 

имейлите на отговорниците за 

търговия е възможно за всички 

сегменти, докато публикуването 

на съобщения в ЕСТ за DAM не е. 

Предложението се приема. 

Чл. 322 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 322. При наличие на 

обстоятелства на непреодолима 

сила страните се задължават 

взаимно да се уведомяват по 

официален път за началото на 

обстоятелствата, като страната 

позоваваща се на непреодолима 

сила задължително разполага с 

документ от оторизиран орган за 

възникването й. 

Чл. 322. При наличие на събития 

и/или обстоятелства, 

представляващи непреодолима 

сила, страните се задължават 

взаимно да се уведомяват по 

официален път за началото на 

такива събития и/или 

обстоятелства, като страната, 

позоваваща се на непреодолима 

сила, задължително разполага и 

представя на другата страна 

сертификат за форсмажор, издаден 

Според дружеството 

използваните термини трябва да 

бъдат с главна буква, като 

референция към дефиницията и 

смисъла им в контекста на 

правилата. Конкретно понятието 

„Непреодолима сила“ трябва да е 

с главна буква навсякъде, където 

се употребява в глава 

единадесета. 

Предложението не се приема по 

отношение изписването на 

дефинираните понятия с главна 

буква. Правописните норми в 

българския език по отношение 

употребата на главна или малка 

буква се прилагат при всички 

актове, приемани от Комисията. 

 

Предложението в останалата си 

част се приема. 
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от оторизиран орган за 

възникването й. 
 

Чл. 322 

АСЕП 

Чл. 322. При наличие на 

обстоятелства на непреодолима 

сила страните се задължават 

взаимно да се уведомяват по 

официален път за началото на 

обстоятелствата, като страната 

позоваваща се на непреодолима 

сила задължително разполага с 

документ от оторизиран орган за 

възникването й. 

Няма предложен конкретен текст. Необходима е редакция в текста 

на чл. 322, който според АСЕП е 

неясен. Счита словосъчетанието 

„взаимно да се уведомят“ за 

некоректно. Логиката е страната, 

при която е настъпил форсмажор, 

да уведоми другата страна по 

договора 

Няма предложен текст, който 

да бъде обсъден. 

Чл. 323 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 323. БНЕБ ЕАД и 

търговските участници не носят 

отговорност за неизпълнение на 

задълженията си в случай на 

непреодолима сила за периода, 

докато трае непреодолимата 

сила. 

Чл. 323. БНЕБ ЕАД и търговските 

участници не носят отговорност за 

неизпълнение на задълженията си в 

случай на непреодолима сила за 

периода, докато трае 

непреодолимата сила. Ако някоя от 

страните е била в забава за 

изпълнение на свое задължение, 

същата не може да се позовава на 

непреодолима сила. 

Дружеството обосновава 

предложеното допълнение с 

оглед разпоредбата на чл. 306, ал. 

1, изр. 2 от Търговския закон, 

съгласно която ако страната вече 

е била в забава, то същата е 

недобросъвестна и няма право да 

се позовава на наличие на 

непреодолима сила. 

Предложението се приема по 

принцип, в следната редакция: 

Чл. 323. БНЕБ ЕАД и търговските 

участници не носят отговорност 

за неизпълнение на задълженията 

си в случай на непреодолима сила 

за периода, докато трае 

непреодолимата сила. Ако някоя 

от страните преди настъпването 

на непреодолимата сила е била в 

забава за изпълнение на свое 

задължение, същата не може да се 

позовава на непреодолима сила. 

Чл. 324 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 324. Докато трае 

непреодолимата сила, 

изпълнението на задълженията и 

на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира. 

Чл. 324. Докато трае 

непреодолимата сила, 

изпълнението на задълженията и на 

свързаните с тях насрещни 

задължения се спира. Отпадането 

на задълженията в този случай не 

важи по отношение на закъснели 

За по-голяма изчерпателност 

дружеството предлага добавяне 

на текст относно закъснели 

плащания. 

Предложението се приема по 

принцип в следната редакция: 

Докато трае непреодолимата 

сила, изпълнението на 

задълженията и на свързаните с 

тях насрещни задължения се 

спира. Отпадането на 
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плащания, изискуеми преди 

настъпването на форсмажорните 

обстоятелства. 

задълженията в този случай не 

важи по отношение на закъснели 

плащания, изискуеми преди 

настъпването на непреодолимата 

сила. 

Чл. 324 

GEN-I 

Чл. 324. Докато трае 

непреодолимата сила, 

изпълнението на задълженията и 

на свързаните с тях насрещни 

задължения се спира. 

Чл. 324. Докато трае 

непреодолимата сила, 

изпълнението на задълженията и на 

свързаните с тях насрещни 

задължения се спира, ако поради 

обстоятелства на непреодолима 

сила правят изпълнението на 

задълженията от едната или от 

двете страни невъзможно. 

Според дружеството 

невъзможността за изпълнение 

представлява съществено и 

необходимо условие за обосновка 

на иска за непреодолима сила, 

което също трябва да бъде ясно 

посочено в чл. 324. 

Предложението не се приема,  

тъй като според предложението 

спирането е поставено в 

зависимост от преценка за 

невъзможност на изпълнението, 

която преценка по своя характер е 

субективна и би внесла 

несигурност в отношенията 

между страните. 

Чл. 325 

БНЕБ ЕАД 

Чл. 325. Страната, която е под 

въздействие на непреодолима 

сила, е длъжна да уведоми 

незабавно другата страна за 

обстоятелствата и ограниченията, 

наложени от непреодолимата 

сила. 

Чл. 325. Страната, която е под 

въздействие на непреодолима сила, 

е длъжна да уведоми незабавно 

чрез официално писмо другата 

страна за обстоятелствата и 

ограниченията, наложени от 

непреодолимата сила. 

С цел по-голяма прецизност 

дружеството предлага в текста да 

се добави и формата на 

уведомяване по смисъла на 

правилата. 

Предложението се приема по 

принцип, като разпоредбата 

придобива следната редакция: 
Чл. 325. Страната, която е под 

въздействие на непреодолима 

сила, е длъжна да уведоми 

незабавно по официален път 

другата страна за обстоятелствата 

и ограниченията, наложени от 

непреодолимата сила. Страната, 

която претендира за 

непреодолима сила, полага 

необходимата грижа, за да смекчи 

последиците от тази сила. 

Чл. 325 

GEN-I 

Чл. 325. Страната, която е под 

въздействие на непреодолима 

сила, е длъжна да уведоми 

незабавно другата страна за 

Чл. 325. Страната, която е под 

въздействие на непреодолима сила, 

е длъжна да уведоми незабавно 

другата страна за обстоятелствата и 

Според дружеството страна, 

която претендира за 

непреодолима сила, има 

задължението да предприеме 

Предложението се приема по 

принцип и е отразено по-горе. 
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обстоятелствата и ограниченията, 

наложени от непреодолимата 

сила. 

ограниченията, наложени от 

непреодолимата сила. Страната, 

която претендира за непреодолима 

сила, използва всички търговски 

разумни усилия, за да смекчи 

последиците от непреодолимата 

сила. 

разумни мерки, за да задържи 

минимални щетите, понесени от 

другата страна в това отношение. 

§ 1 

Допълнителна 

разпоредба (ДР) 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

§ 1. По смисъла на тези правила: 

 

18. „Застраховка-гаранция“ е 

застрахователен договор 

(полица), сключен съобразно 

разпоредбите на Кодекса за 

застраховането, Приложение 1 

„Класове застраховки“, раздел II 

„Класове общо застраховане“ А 

15 „Гаранции“; 

 

49. „Разумен срок“ е подходящ 

срок според обстоятелствата, но 

не по-дълъг от 10 (десет) работни 

дни; 

 

53. „СДППЕЕ“ е договор, който 

урежда правата и задължения на 

страните, в резултат на сключена 

сделка на екран за търговия; 

§ 1. По смисъла на тези правила: 

 

18. да отпадне; 

 

49. да отпадне; 

 

53. „СДППЕЕ“ е рамков договор, 

който урежда правата и 

задължения на страните, в резултат 

на сключена сделка на екран за 

търговия; 

Не са изложени мотиви. Предложението по т. 18 и т. 53 

не се приемат, във връзка с 

отхвърляне на аналогични 

предложения на дружеството по-

горе. 

 

Предложението по т. 49 не се 

приема във връзка с изложени 

по-горе аргументи. 

§ 1 ДР 

БНЕБ ЕАД 

§ 1. По смисъла на тези правила: 

 

5. „Вътрешна информация“ е 

информация от конкретен 

характер, която не е обявена 

публично и която се отнася, 

§ 1. По смисъла на тези правила: 

 

5. „Вътрешна информация“ 

означава информация, точна по 

своето естество, която не е била 

направена публично достояние, 

По т. 5 

Дружеството посочва, че 

измененото определение е 

съгласно чл. 2 от REMIT и дава 

по-голяма яснота. Отбелязва 

също, че информацията относно 

Предложенията по т. 5 и т. 61 се 

приемат, като т. 61 прiдобива 

следната редакция: 

61. SDAC – единно 

паневропейско обединение на 

пазарите с доставка „Ден напред“, 



 

 

 

стр. 166 от 184 

пряко или непряко, до един или 

повече търгувани продукти и/или 

търговски участник и която, ако 

бъде обявена публично, би могла 

да повлияе съществено на цените 

на продуктите, като информация 

относно собствени планове на 

търговски участници и стратегии 

за търгуване не се третират като 

вътрешна информация; 

 

26. „Непреодолима сила“ са 

непредвидени и 

непредотвратими събития или 

комбинация от събития от 

извънреден характер, извън 

контрола на страните, 

възникнали след започване на 

търговия от страна на търговски 

участник, включващи, но 

неограничаващи се до: война, 

саботаж, въстания, революция, 

бунт, експлозия, пожар, 

природни бедствия (наводнения, 

земетресения, гръм, буря, ураган, 

торнадо, проливен дъжд, 

градушка, свличане, срутвания 

на земни маси, заледявания и 

др.), по смисъла на чл. 306 от 

Търговския закон доколкото тези 

събития пречат за изпълнение на 

задълженията по тези правила и 

приложенията към тях; 

 

отнасяща се пряко или косвено до 

един или повече енергийни 

продукти на едро с физическа 

доставка и която, ако бъде 

направена публично достояние, 

вероятно би повлияла съществено 

на цените на тези енергийни 

продукти на едро; 

 

26. „Непреодолима сила“ са 

непредвидени и непредотвратими 

събития и/или обстоятелства или 

комбинация от събития и/или 

обстоятелства от извънреден 

характер, извън контрола на 

страните, възникнали след 

започване на търговия от страна на 

търговски участник, включващи, 

но неограничаващи се до: война, 

саботаж, въстания, революция, 

бунт, експлозия, пожар, природни 

бедствия (наводнения, 

земетресения, гръм, буря, ураган, 

торнадо, проливен дъжд, градушка, 

свличане, срутвания на земни маси, 

заледявания и др.), по смисъла на 

чл. 306 от Търговския закон, 

доколкото тези събития и/или 

обстоятелства са довели до 

възникване на кризисна ситуация, в 

която е налице значителен 

недостиг на електрическа енергия 

или в която е възпрепятствано 

производството, доставката и 

собствени планове на търговски 

участници и стратегии за 

търгуване не е изключение и не 

може да бъде изключение по 

отношение на  физически 

съоръжения за производство и 

пренос на електроенергия. 

 

По т. 26 

Дружеството посочва, че 

допълненията в понятието за 

„непреодолима сила“ са 

продиктувани от необходимостта 

от ясно разграничаване на 

хипотезите на непреодолима сила 

конкретно по отношение на 

участниците в сектор 

„Енергетика“, вкл. с оглед 

актуалната тема във връзка с 

въздействието на пандемията от 

Covid-19 и обявеното извънредно 

положение върху 

електроенергийната система на 

страната. Посочва също, че 

предложените промени са в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

2019/941 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юни 

2019 година за готовност за 

справяне с рискове в 

електроенергийния сектор и за 

отмяна на Директива 2005/89/ЕО. 

 

По т. 61 

създадено и управлявано 

съгласно разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2015/1222 на 

Комисията от 24 юли 2015 г. за 

установяване на насоки относно 

разпределянето на преносната 

способност и управлението на 

претоварването. 

 

 

Предложението по т. 26 се 

приема по принцип със 

следната редакция: 

26. „Непреодолима сила“ са 

непредвидени и непредотвратими 

събития и/или обстоятелства или 

комбинация от събития от 

извънреден характер, извън 

контрола на страните, възникнали 

след започване на търговия от 

страна на търговски участник, 

включващи, но неограничаващи 

се до: война, саботаж, въстания, 

революция, бунт, експлозия, 

пожар, природни бедствия 

(наводнения, земетресения, гръм, 

буря, ураган, торнадо, проливен 

дъжд, градушка, свличане, 

срутвания на земни маси, 

заледявания и др.), по смисъла на 

чл. 306 от Търговския закон 

доколкото тези събития и/или 

обстоятелства създават 

невъзможност за изпълнение на 
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61. няма съществуващ текст. реализацията на електрическа 

енергия и същите пречат за 

изпълнение на задълженията по 

тези правила и приложенията към 

тях; 

 

61. SDAC – единно паневропейско 

обединение на пазарите с доставка 

„Ден напред“, създадено и 

управлявано съгласно 

разпоредбите на Регламент 

1222/2017(CACM). 

Предлаганата дефиниция е във 

връзка с използване на 

абревиатурата в някои текстове. 

задълженията по тези правила. 

 

§ 1 ДР 

GEN-I 

§ 1. По смисъла на тези правила: 

 

26. „Непреодолима сила“ са 

непредвидени и 

непредотвратими събития или 

комбинация от събития от 

извънреден характер, извън 

контрола на страните, 

възникнали след започване на 

търговия от страна на търговски 

участник, включващи, но 

неограничаващи се до: война, 

саботаж, въстания, революция, 

бунт, експлозия, пожар, 

природни бедствия (наводнения, 

земетресения, гръм, буря, ураган, 

торнадо, проливен дъжд, 

градушка, свличане, срутвания 

на земни маси, заледявания и 

др.), по смисъла на чл. 306 от 

Търговския закон доколкото тези 

§ 1. По смисъла на тези правила: 

 

26. „Непреодолима сила“ са 

непредвидени и непредотвратими 

събития или комбинация от 

събития от извънреден характер, 

извън контрола на страните, 

възникнали след започване на 

търговия от страна на търговски 

участник, включващи, но 

неограничаващи се до: война, 

саботаж, въстания, революция, 

бунт, експлозия, пожар, природни 

бедствия (наводнения, 

земетресения, гръм, буря, ураган, 

торнадо, проливен дъжд, градушка, 

свличане, срутвания на земни маси, 

заледявания и др.), по смисъла на 

чл. 306 от Търговския закон 

доколкото тези събития създават 

невъзможност за изпълнение на 

Според дружеството 

настъпването на форсмажор е 

приемлива причина за 

освобождаване от изпълнение на 

договорни задължения. Проявата 

на форсмажор трябва да е такава, 

че да направи невъзможно 

изпълнението на договорните 

задължения, а не само да ги 

възпрепятства. 

Предложението по т. 26 се 

приема по принцип, като е 

отразено по-горе. 
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събития пречат за изпълнение на 

задълженията по тези правила и 

приложенията към тях. 

задълженията по тези правила и 

приложенията към тях. 

Преходни и 

заключителни 

разпоредби 

(ПЗР) 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

Няма съществуващ текст. § 1 Търговски участници, които 

към датата на влизане в сила на 

тези правила са изключени от 

някой от сегментите или от 

борсовия пазар, след шест месеца 

могат да започнат нова процедура 

по регистрация, само ако изцяло са 

уредили финансовите си 

задължения към оператора и/или 

изправната страна по сделка, която 

е предсрочно прекратена поради 

тяхното виновно неизпълнение.  

 

§ 2 За вече регистрирани търговски 

участници броят на нарушенията 

започва да се брои от влизане в 

сила на настоящите правила. 

Не са изложени мотиви. Предложението по § 1 се приема 

по принцип като става ал. 2 от § 

2 и придобива следната 

редакция: 

(2)  Търговски участници, които 

към датата на влизане в сила на 

тези правила са изключени от 

някой от сегментите или от 

борсовия пазар, след шест месеца 

могат да започнат нова процедура 

по регистрация, след като изцяло 

са уредили финансовите си 

задължения към оператора и/или 

към изправната страна по сделка, 

която е предсрочно прекратена. 

Предложението по § 2 не се 

приема, тъй като предмета на 

правилата не обхваща 

извършени нарушения. 

ПЗР 

БНЕБ ЕАД 

§ 4. Тези правила влизат в сила 

от датата на обнародването им в 

Държавен вестник. 

§ 4. Тези правила влизат в сила в 

едномесечен срок от деня на 

обнародването им в „Държавен 

вестник“. 

Борсовият оператор предлага да 

бъде предвиден едномесечен 

отлагателен срок за влизане в 

сила на правилата, тъй като 

следва да бъдат извършени 

технически актуализации на 

електронните системи за търговия 

и на допълнителните софтуерни 

Предложението не се приема. 
Към момента е налице сериозно 

просрочие на предвидения в ЗЕ 

срок за одобряване на правилата. 
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приложения. Същите следва да 

бъдат извършени във връзка с 

премахването на екран „Часови 

продукти“, увеличаването 

максималния брой търгове на 

сегмент „Двустранни договори“, 

които БНЕБ ЕАД ще организира 

на дневна база, промяната в 

начина на подаване и обработка 

на заявления за иницииране на 

търгове на сегмент „Двустранни 

договори“ и промяната в 

механизма за изчисляване на 

изискуемите финансови лимити 

при подаване на оферти, описан в 

инструкция № 4 „Метод на 

изчисление изискуемо 

обезпечение“. 

ПЗР 

БФИЕК 

§ 3. В тримесечен срок от 

влизане в сила на тези правила, 

търговските участници сключват 

нов договор за участие на борсов 

пазар с БНЕБ ЕАД, 

регламентиращ участието им на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия. 

Няма предложен конкретен текст. За БФИЕК остава неясно защо е 

необходимо сключването на нови 

договори. 

Не е предложен конкретен 

текст, който да бъде разгледан. 

 

По проекта на 

ПРОБПЕЕ 

„АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД 

 Няма предложен конкретен текст. 1. Според дружеството не става 

ясно дали процедурата по 

регистрация съгласно глава втора, 

раздел I се повтаря за всеки 

сегмент или веднъж премината, 

участникът се регистрира 

едновременно и на трите борсови 

Не е предложен конкретен 

текст, който да бъде разгледан. 
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сегмента. 

Посочва също, че тъй като 

проекта на правила не съдържа 

проект на Тарифа за таксите на 

БНЕБ ЕАД, трябва да се уточни 

дали се предвижда обща годишна 

такса за трите сегмента или 

отделна за всеки от сегментите, 

както е било досега. 

 

2. Дружеството посочва, че екран 

„Търгове“ (раздел V от глава 

шеста) дава възможност за 

търговия както на стандартни, 

така и на нестандартизирани 

продукти. Като базова мощност, 

чиято основна цел е да обезпечи 

дълговременната работа на 

ядрените блокове с максимално 

натоварване, „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД има активно участие на 

екрана. В тази връзка обръща 

внимание, че в раздела е 

направена препратка към 

инструкция № 2 „Иницииране на 

търг“, която към момента на 

публикуване на правилата е с 

неясно съдържание. 

 

3. Във връзка с чл. 197, ал. 2 

дружеството счита за необходимо 

да се коригира текущата форма на 

допълнителното споразумение – 

графата с номер на ДС да стане 
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Сделка №. Обръща внимание, че 

тъй като всяка сделка може да е с 

различна цена, това ще създаде 

проблем с фактурирането на 

доставените количества по дадено 

ДС. 

По проекта на 

ПРОБПЕЕ 

„ЕВН България“ 

ЕАД 

 Няма предложен конкретен текст. 1. Дружеството посочва, че важна 

предпоставка за добре 

функциониращ и конкурентен 

пазар на едро е БНЕБ ЕАД да 

стане страна по всички сделки на 

всички платформи. Това е 

моделът, прилаган от повечето 

европейски енергийни борси и 

има следните предимства: 

– Елиминиране на възможностите 

за промяна на сключен чрез 

платформата на БНЕБ ЕАД 

договор извън нея. В момента 

няма механизъм, който да 

изключи възможността двама 

партньори, които са сключили 

сделка чрез платформа на БНЕБ 

ЕАД, в последствие да променят 

съществени параметри по нея 

(количество, цена, срок, продукт), 

без да информират БНЕБ ЕАД. 

Това според дружеството може да 

бъде избегнато, ако БНЕБ ЕАД е 

страна по всички сделки – 

операторът ще отговаря за 

изпълнението на договорите и 

съответно ще бъде гарант за 

Предложението по т. 1 не се 

приема. Към настоящия момент, 

а и в близко бъдеще, поради 

обективни причини – 

невъзможност само́ или чрез 

клирингова къща да обезпечи 

финансовия риск от сключваните 

на този сегмент сделки, не е 

възможно БНЕБ ЕАД да бъде 

страна по тях. 

 

Предложението по т. 2 не се 

приема във връзка с изложените 

по-горе аргументи. 

 

Предложението по т. 3 не се 

приема. Към настоящия момент 

значителен брой търговски 

участници изразяват опасения по 

отношение посочените от 

дружеството ЕФЕТ договори, 

поради което, отчитайки и 

особеностите на националния 

пазар, въвеждането им на този 

етап би било прибързано. 

 

Предложението по т. 4 не се 
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допуснати по тях промени. 

– Намаляване на възможностите 

за непрозрачни търгове. Ако 

БНЕБ ЕАД бъде страна по всички 

сделки, това ще стимулира 

търговията на стандартни 

продукти и значително ще 

ограничи възможностите за 

провеждане на търгове с 

предварително предизвестен 

резултат, предназначени за точно 

определен купувач/продавач, при 

които продуктът на практика не е 

специфициран. В оперативен 

порядък ще бъде трудно БНЕБ 

ЕАД да изпълнява сделки, при 

които е договорено почасово 

отклонение в рамките на +/-100%. 

– Подобряване на прозрачността 

на пазара и съответно на 

доверието в него. Според 

дружеството БНЕБ ЕАД, бидейки 

страна по всички сделки, ще бъде 

гарант за участниците, че тези 

сделки се изпълняват точно, 

както и че цялата информацията 

за сделките се докладва и 

публикува регулярно. 

– Намаляване на риска на 

отсрещната страна (counterparty 

risk) и съответно увеличаване на 

ликвидността. За да търгува на 

БНЕБ ЕАД, всеки участник 

предоставя обезпечение. Тъй като 

приема. Понятието „двустранни 

договори“ е вече утвърдено на 

българския пазар, в т.ч. се среща 

в други нормативни актове, 

поради което КЕВР намира 

предлаганата от дружеството 

промяна за нецелесъобразна. 
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партньор по всяка сделка ще бъде 

борсата, дружеството счита, че 

рискът за участниците намалява и 

на практика се свежда до 0, което 

ще привлече и повече участници. 

Допълва, че в случай че някой 

участник изпадне в 

несъстоятелност, БНЕБ ЕАД 

може да реагира по-бързо и 

веднага да спре търговията с този 

участник, като по този начин 

защити останалите участниците и 

минимизира загубите в сектора. 

Освен това, в момента не всеки 

участник на борсата може да 

търгува с всички останали, а само 

с тези, с които има предварително 

сключен договор. Това 

ограничение за търговия според 

дружеството би отпаднало, в 

случай че БНЕБ ЕАД е страна по 

всички сделки. 

– Подобряване на оперативната 

ефективност. Когато борсата е 

страна по всички сделки, всеки 

участник ще има само един 

договор с БНЕБ ЕАД, вместо 

сегашните например 10 различни 

участници. Счита, че заедно с 

договорите ще се намали и броят 

и размерът на гаранционните 

обезпечения. В допълнение, 

обезпеченията към различните 

платформи на БНЕБ ЕАД ще 
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могат лесно и бързо да се 

трансформират и разпределят 

едно към друго. 

 

2. Дружеството обръща 

внимание, че тарифата за такси на 

БНЕБ ЕАД остава извън обхвата 

на Правилата и съответно извън 

контрола на КЕВР, тоест таксите 

ще продължават да бъдат 

определяни еднолично и 

безконтролно от оператора. По 

този начин не е отразена 

препоръката на Комисията за 

защита на конкуренцията (КЗК) в 

секторния й анализ на 

електроенергийния пазар от 

13.02.2020 г., че „контролът на 

КЕВР трябва да обхваща не само 

правилата за участие и търговия 

на борсата, но и тарифите на 

БНЕБ ЕАД“. В аргументите си 

КЗК отбелязва, че „докато 

съществува нормативно 

задължение за всички 

производители да предлагат 

цялото произведено количество 

електроенергия на борсата, като 

по този начин тя се превръща в 

задължителна платформа за 

търговия, е необходимо 

секторният регулатор да 

упражнява активен ex-ante 

контрол върху правилата и 
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тарифите на борсата“. 

 

3. Според дружеството в 

секторния си анализ КЗК е 

идентифицирала и друг проблем, 

който остава незасегнат от 

Правилата, а именно че 

договорите, свързани с 

търговията на ЦПДЦ, не са 

достатъчно защитени. Посочва, 

че търговските участници, които 

искат да търгуват на ЦПДЦ, не 

могат да го правят посредством 

стандартизирани европейски 

договори (ЕФЕТ), а са задължени 

да сключат договори по образец 

на БНЕБ ЕАД (чл. 158 от 

Правилата), които не предоставят 

същата гъвкавост и сигурност 

като ЕФЕТ договорите. 

 

4. Счита, че терминът 

„Двустранни договори“ в глава 

шеста следва да се замени със 

„Срочни договори“. Отбелязва, че 

терминът „Двустранни договори“ 

е вече познат на участниците, но 

за новите може да доведе до 

объркване, тъй като всички 

договори, включително тези с 

борсата, са двустранни. Затова 

предлага да се замени с термина 

„Срочни договори“, който по-

добре отговоря на същността им. 
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По проекта на 

ПРОБПЕЕ 

АТЕБ 

 Няма предложен конкретен текст. 1. АТЕБ посочва, че БНЕБ ЕАД 

не гарантира по никакъв начин 

изпълнението на вече сключени 

сделки на сегмент „Двустранни 

договори“. Правилата не 

наказват анексиране на вече 

сключен договор чрез екран 

„Търгове“, съответно БНЕБ ЕАД 

не се интересува дали страните 

по договора в последствие са 

променили параметрите му 

(цена, количество, особено за 

договори с отклонение -%/+%). 

Според асоциацията 

единственото, което има 

значение за борсата е събирането 

на таксите. Евентуално 

нарушаване на договора от една 

от страните ще доведе до 

санкция, изразяваща се в 

увеличени такси за MWh, които 

ще бъдат платени на борсата, т.е. 

борсата няма да обезщети 

засегната страна, а ще събере 

обезщетение за себе си. 

Следователно борсата не 

гарантира изпълнението на 

сключените договори на пазар 

„Двустранни договори“. Във 

връзка с горното АТЕБ предлага 

договорите, сключени на 

сегмента „Двустранни 

договори“, да имат силата на 

твърд ангажимент и при тяхното 

Предложенията се приемат по 

принцип, като са отразени по-

горе. 
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неспазване или променяне, 

виновната/ните страна/и да се 

изключват от сегмента 

двустранна търговия. Търговците 

на електроенергия отговарят за 

над 75% от покупките, 

осъществявани на борсата, и към 

момента АТЕБ счита, че са 

налице същите проблеми с 

правилата, които спомагат за 

осъществяването на редица 

спорни сделки, промени и 

прекратяване на вече сключени 

договори, неосновано 

увеличение на такси и 

натрупване на задължения към 

БНЕБ ЕАД. Според асоциацията 

в интерес на пазара и най-вече на 

пазарните участници е 

възможностите за подобни 

случаи да бъдат прекратени, а 

нарушителите да бъдат 

санкционирани. В тази връзка 

АТЕБ изразява желание КЕВР 

внимателно да разгледа 

предложенията на асоциацията, 

както и всички жалби/сигнали 

свързани с работата на борсата, 

за да приеме правила, които ще 

гарантират справедлива работа 

на борсовия пазар. 

 

2. Според АТЕБ в някои 

разпоредби (чл. 32, чл. 80, чл. 
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131, чл. 224, чл. 285 и др.) е 

записано, че БНЕБ ЕАД „има 

право“ да отстрани или накаже 

пазарен участник. 

Формулировката не е 

императивна и остава БНЕБ ЕАД 

да преценява дали да накаже или 

отстрани даден участник. 

Борсата има свободата да решава 

кой да изключва и кой не, 

следователно правилата дават 

предпоставка за неравноправно 

третиране на различни търговски 

участници. При такъв запис 

случаи, като този с Енерджи 

Пауър, където за период от 30 

дни компанията натрупва 

задължение от над 6 700 000 лв. 

към БНЕБ ЕАД, могат да остават 

непредотвратени. Подобни 

казуси според АТЕБ са налице 

през последните месеци, където 

компании, които нарушават 

сключени на БНЕБ ЕАД 

договори не биват отстранявани 

от пазара, а продължават да 

търгуват и да участват в търгове, 

поставяйки пред риск 

българските производители и 

подронват доверието в борсата. 

В тази връзка АТЕБ предлага в 

правилата да бъдат заменени 

думите „има право“ и „може“ с 

„отстранява“, „преустановява 
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търговията“ или други изрази със 

задължителен характер. В 

резултат ще се регламентират 

точно условията, при които 

БНЕБ ЕАД отстранява или 

санкционира пазарни участници. 

По проекта на 

ПРОБПЕЕ 

АСЕП 

 Няма предложен конкретен текст. 1. АСЕП счита, че докато БНЕБ 

ЕАД е задължителна и 

монополна борсова платформа 

съгласно Закона за енергетика, 

КЕВР следва да определя и 

таксите, подобно на останалите 

лицензианти с монополни 

дейности (пренос, системни 

услуги, разпределение и др.). 

Според асоциацията не 

съществуват правни пречки в 

проекта да се включи Тарифата 

за таксите като приложение, 

която да се утвърждава от КЕВР 

на база необходимите приходи 

на БНЕБ ЕАД. 

 

2. АСЕП счита, че трябва да се 

направи разграничение в 

правомощията на БНЕБ ЕАД по 

отношение на сегменти, по които 

БНЕБ ЕАД е страна по сделките 

(каквито са „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“), и ЦПДД, 

където се сключват двустранни 

договори. Когато БНЕБ ЕАД не е 

страна по договора, не следва да 

АСЕП не е предложило 

конкретни текстове, които да 

бъдат разгледани. 
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има отношение към чисто 

търговски отношения. 

Правомощията на БНЕБ ЕАД за 

намеса трябва да се отнасят 

единствено до нарушения на 

пазари „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“, където се 

засягат интересите на оператора 

и тези на останалите търговски 

участници. Отношенията и 

спорове по сключени двустранни 

договори на ЦПДД следва да се 

решават по Търговския закон и 

от органи на съдебната власт, 

защото касаят чисто търговски 

отношения по силата на договор 

между две страни. 

 

3. АСЕП счита, че на екран 

„Търгове“ трябва да се предлагат 

само стандартизирани продукти. 

Има предвидени други сегменти 

на БНЕБ ЕАД, като пазар „В 

рамките на деня“ и екран Hourly 

products, на които да се търгуват 

девиациите. 

Асоциацията подкрепя новите 

текстове за търговете с девиации, 

изрично дефиниращи 

обезпечения и такси да се 

заплащат спрямо максималното 

количество. Въпреки това 

посочва, че на ЦПДД трябва да 

се търгуват само 
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стандартизирани продукти, 

предвид също така стриктното 

изпълнение на чл. 100 от Закона 

за енергетика. 

 

4. АСЕП възразява срещу 

отпадането на досегашния текст, 

който определя дисциплиниращи 

мерки спрямо процедури по 

„Mistrade“ и настоява същият да 

бъде включен в проекта. 

Асоциацията разяснява, че 

„Mistrade“ по същество е неволна 

грешка на търговския участник 

при въвеждане на оферта, но 

повторена над 5 пъти нарушава 

борсовата търговия и дава 

индикации или за липса на 

професионализъм или за 

умишлени действия от страна на 

търговския участник, което 

налага да се прилагат санкции. 

 

5. АСЕП възразява срещу 

включването в правилата на 

субективни звучения като „по 

преценка на оператора“ и 

„разумен срок“. Те трябва да 

бъдат ясно дефинирани и да 

обхващат всички възможни 

ситуации. Въпреки че 

включеният в чл. 31 и чл. 33 

„Разумен срок“ е конкретно 

дефиниран в Допълнителната 
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разпоредба, АСЕП предлага 

навсякъде разумен срок да бъде 

заместен с точната му 

дефиниция, което ще спомогне за 

по-точното и лесно боравене с 

документа. 

 

6. С оглед изложените 

допълнителни мотиви и 

конкретни предложения за 

изменение на чл. 32 и чл. 39 от 

проекта и създаване на нови чл. 

32а и чл. 39а и с цел ненамеса на 

БНЕБ ЕАД в отношенията между 

търговски участници по 

двустранни договори, сключени 

на сегмент ЦПДД, АСЕП счита, 

че следва да има изрично записан 

текст в правилата, че когато 

операторът не е страна по 

договора, няма възможност за 

едностранно налагане на 

условия, с които да 

изменя/прекратява/спира 

изпълнението на допълнителното 

споразумение. 

 

7. Според АСЕП с цел 

недопускане на приемането на 

противоречиви решения или 

такива, които биха ограничили 

или нарушили конкуренцията, е 

необходимо предварително да се 

извърши производство по реда 
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на чл. 28, ал. 1 от Закона за 

защита на конкуренцията на 

проекта на борсови правила от 

страна на Комисия за защита на 

конкуренцията. Според 

асоциацията предложеният 

проект не отговаря в пълна 

степен на Насоки за оценката на 

съответствието на нормативни и 

общи административни актове с 

правилата на конкуренцията, 

приети от КЗК. 

С искането си за становище по 

проекта на борсови правила от 

страна на Комисия за защита на 

конкуренцията, АСЕП цели да 

ограничи възможността за 

приемане на акт, който 

предотвратява, ограничава или 

нарушава конкуренцията, чрез 

по-прецизно формулиране на 

съответните разпоредби. АСЕП 

счита, че без този анализ и 

препоръки от КЗК няма да се 

защити в пълна степен 

свободната инициатива в 

стопанската дейност и да се 

предотврати ограничаването или 

нарушаването на конкуренцията. 

Приемането на проекта на 

борсови правила в предложения 

вид, без да се вземат предвид 

предложенията на асоциацията, 

вкл. и искането за провеждане на 
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производство по реда на чл. 28 от 

ЗЗК може да има отрицателни 

последствия за свободното 

функциониране на пазара, 

защото ще ограничи условията за 

ефективна конкуренция между 

икономическите оператори. 

Негативното влияние върху 

конкурентната среда може да 

навреди и на интересите на 

потребителите, като доведе до 

по-ограничен избор от стоки или 

услуги и до по- високи цени. 

 

8. АСЕП счита за задължително в 

проекта да се включи разписана 

процедура по механизма на 

административните производства 

за оспорване на решение за 

отстраняване и изключване на 

търговски участник, както и 

възстановяване на регистрацията 

в пълен обем със заличаване на 

последиците, в случай на отмяна 

на решението за отстраняване и 

изключване, без да се начисляват 

допълнителни такси или да 

следват последици от това. 


