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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА 

на постъпилите с писмо с вх. № Е-13-210-20 от 07.10.2021 г. предложения на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) за изменение и 

допълнение на  Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия  (ПРОБПЕЕ, Правилата, обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.) 

№ на 

разпоредба 

Съществуващ текст Предложения за изменение и 

допълнение 

Мотиви Мотиви на КЕВР за 

приемане/отхвърляне на 

предложенията за изменение и 

допълнение 

Чл. 34 Чл. 34. БНЕБ ЕАД разглежда 

заявлението по чл. 33 и се произнася по 

него в разумен срок. 

Чл. 34. (1) БНЕБ ЕАД разглежда 

заявлението по чл. 33 и се 

произнася по него в разумен срок. 

(2) При оттегляне на търговски 

участник от борсовия пазар на 

електрическа енергия, БНЕБ ЕАД 

прекратява всички видове 

предоставен достъп и изпраща 

официално уведомление до 

търговския участник за датата на 

оттеглянето, като изпраща 

съобщение до всички търговски 

участници. 

(3) Оттеглянето на търговски 

участник от борсовия пазар на 

електрическа енергия се отразява в 

регистъра на търговските 

участници, публикуван на интернет 

страницата на БНЕБ ЕАД. 

(4) При оттегляне на търговски 

участник от борсовия пазар на 

електрическа енергия всички 

дължими към борсовия оператор 

такси по Тарифата за таксите на 

БНЕБ ЕАД стават изискуеми. 

Според БНЕБ ЕАД редакцията и 

допълнението на правните 

положения, свързани с 

оттеглянето от борсов пазар на 

електрическа енергия, са 

необходими, тъй като е важно да 

се посочи какви действия 

предприема борсовия оператор, 

когато търговски участник желае 

да се оттегли самостоятелно от 

борсовия пазар. Новите 

положения са аналогични с тези, 

които се съдържат в правилата в 

хипотезата на изключване на 

участник от борсовия пазар на 

електрическа енергия.  

Предложението се приема. 

Чл. 139 Чл. 139. Клиринговата цена е Чл. 139. Клиринговата цена се Според оператора корекцията Предложението се приема. 
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определена при пресичането на кривата 

на търсене и кривата на предлагане, 

изчислена от алгоритъма Euphemia. 

Кривите на търсене и предлагане се 

формират на базата на метода на 

линейна интерполация. 

формира въз основа на подаваните 

оферти на пазарната зона на 

Република България, както и на 

обема на трансграничните потоци 

електрическа енергия, които се 

обменят между пазарните зони 

посредством подадените в 

Euphemia от страна на преносните 

оператори междусистемни 

преносни способности.  

внася повече яснота относно 

механизма на формиране на 

клиринговата цена, след като 

пазарен сегмент „Ден напред“ 

стартира реална работа в условия 

на пазарно обединение. 

Чл. 153 Чл. 153. (1) При несъгласие на 

търговски участник с представените 

резултати той има право да подаде 

възражение на имейл 

operations@ibex.bg до 13,30 ч. в деня за 

търговия.  

(2) Операторът изпраща отговор на 

търговския участник до 16,00 ч. в 

първия работен ден след деня на 

търговия. 

(3) Подаването на възражение не 

освобождава съответния търговски 

участник от задълженията му, 

възникнали от участието му на 

пазарния сегмент. 

Чл. 153. (1) При несъгласие на 

търговски участник с 

представените резултати той има 

право да подаде мотивирано 

възражение на имейл 

operations@ibex.bg до 13,30 ч. в 

деня за търговия.  

(2) Операторът изпраща мотивиран 

отговор на търговския участник 

при основателност на 

възражението. 

(3) Подаването на възражение не 

освобождава съответния търговски 

участник от задълженията му, 

възникнали от участието му на 

пазарния сегмент. 

Според БНЕБ ЕАД редакцията е 

необходима с цел да защити 

борсовия оператор от ежедневно 

подаване на неоснователни 

възражения с цел злоупотреба с 

предвиденото в разпоредбата 

право, което би довело до 

прекомерна административна 

ангажираност. 

Предложението за изменение 

на чл. 153, ал. 1 и ал. 2 се 

приема по принцип и 

разпоредбата придобива 

следната редакция: 

Чл. 153. (1) При несъгласие на 

търговски участник с 

представените резултати той 

има право да подаде мотивирано 

възражение на имейл 

operations@ibex.bg до 13,30 ч. в 

деня за търговия.  

(2) Операторът изпраща 

мотивиран отговор на 

търговския участник до 16,00 ч. 

в първия работен ден след деня 

на търговия. 

Чл. 239 Чл. 239. 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. 239. Обезпечение за плащане 

и/или добро изпълнение се 

предоставя в една от следните 

форми или в комбинация от тях – 

паричен депозит и банкова 

гаранция. 

БНЕБ ЕАД счита, че 

„застраховка-гаранция“ следва да 

отпадне като вид обезпечение за 

плащане и/или добро изпълнение 

на пазарен сегмент „Двустранни 

договори“, тъй като при 

евентуално неизпълнение на 

Предложението се приема. 
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задълженията на посочения 

сегмент изправната страна ще 

бъде затруднена при усвояването 

на този вид обезпечение, поради 

сложността на процеса по 

удовлетворяване на претенциите 

от застраховка в сравнение с 

удовлетворяването от банкова 

гаранция и/или паричен депозит. 

Възможно е да възникне правен 

спор по отношение на 

застраховката, до решаването на 

който изправната страна ще 

понесе всички финансови 

негативи от неправомерното 

поведение на борсовия пазар от 

насрещната страна. 

Чл. 244 Чл. 244. 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. 

Чл. 244. Обезпечение за плащане 

и/или добро изпълнение на екран 

„Търгове“ и екран „Непрекъсната 

търговия“ под формата на банкова 

гаранция следва да бъде със срок 

на валидност 20 (двадесет) работни 

дни след последния ден на доставка 

в съответствие с параметрите на 

сключената сделка. 

Според БНЕБ ЕАД корекцията се 

налага с оглед посочените по-горе 

мотиви. 

Предложението се приема. 

§ 1 от 

Допълните

лната 

разпоредба 

към 

ПРОБПЕЕ 

§ 1. 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“. 

Да отпадне. Според БНЕБ ЕАД заличаването 

се налага с оглед посочените по-

горе мотиви. 

Предложението се приема. 


