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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА 

на постъпилите с писмо с вх. № Е-13-210-8 от 30.03.2021 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. 8 Чл. 8. Всеки търговски участник е 

длъжен да изпрати незабавно 

официално уведомление до БНЕБ – 

ЕАД, за всички промени, настъпили 

както от фактическа, така и от правна 

страна, които могат да имат отражение 

върху възможността на съответния 

търговски участник да изпълнява 

задълженията си в съответствие с 

изискванията на ЗЕ, правилата по чл. 

91, ал. 2 от ЗЕ, договора за участие и 

тези правила.  

Чл. 8. (1) Всеки търговски участник 

е длъжен да изпрати незабавно 

официално уведомление до БНЕБ – 

ЕАД, за всички промени, 

настъпили както от фактическа, 

така и от правна страна, които 

могат да имат отражение върху 

възможността на съответния 

търговски участник да изпълнява 

задълженията си в съответствие с 

изискванията на ЗЕ, правилата по 

чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, договора за 

участие и тези правила.“ 

(2) В случай, че срещу търговски 

участник е образувано 

изпълнително дело или са 

предприети действия по 

принудително изпълнение или 

обезпечение срещу имуществото на 

търговския участник, последният е 

длъжен да изпрати официално 

уведомление до БНЕБ ЕАД в срок 

от 10 работни дни, считано от 

получаване на покана за 

доброволно изпълнение или от 

узнаването за предприетите 

Според БНЕБ ЕАД създаването 

на ал. 2 на чл. 8 има за цел да 

дисциплинира търговските 

участници по отношение на 

тяхното финансово състояние и 

възможностите им да погасяват 

своевременно паричните си 

задължения. По този начин ал. 1 

ще урежда общо задължение за 

уведомяване на БНЕБ ЕАД, а ал. 

2 ще съдържа конкретна хипотеза, 

в която са налице промени, които 

могат да имат отражение върху 

възможността на търговския 

участник да изпълнява 

задълженията си. 

Предложението се приема  с 

редакционна поправка. 

Текстът на ал. 2 придобива 

следната редакция: 

 

„(2) В случай, че срещу 

търговски участник е 

образувано изпълнително дело 

или са предприети действия по 

принудително изпълнение или 

обезпечение срещу 

имуществото на търговския 

участник, последният е длъжен 

да изпрати официално 

уведомление до БНЕБ ЕАД в 

срок от 10 работни дни, считано 

от по-ранната от двете дати, от 

датата на получаване на покана 

за доброволно изпълнение или 

от датата на узнаването за 

предприетите изпълнителни или 

обезпечителни действия.“ 
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изпълнителни или обезпечителни 

действия – което от двете настъпи 

по-рано. 

Чл. 9 Чл. 9. Всеки търговски участник се 

съгласява, че наименованието и 

адресът на дружеството, лицата за 

контакт, както и телефонните номера, 

имейли и адресите за кореспонденция 

могат да бъдат използвани, 

предоставяни и публикувани от БНЕБ – 

ЕАД, за целите на дейността му. 

Чл. 9. Всеки търговски участник се 

съгласява, че наименованието и 

адресът на дружеството, лицата за 

контакт, телефонните номера, 

имейли и адресите за 

кореспонденция, както и 

информация за банковите сметки 

могат да бъдат използвани, 

предоставяни и публикувани от 

БНЕБ ЕАД, за целите на дейността 

му. 

Според БНЕБ ЕАД промяната се 

налага поради планираното 

внедряване на софтуер, с който 

търговските участници ще 

генерират автоматично 

регламентираните в чл. 162 

допълнителни споразумения. 

Предложението се приема. 

Чл. 24 Чл. 24. (3) няма съществуващ текст Чл. 24. (3) Единствено посочените 

в чл. 24, ал. 1 отговорници за 

търговия имат право да 

осъществяват кореспонденция от 

името на съответния търговски 

участник и да изпращат 

съобщения/нотификации във 

връзка с технически проблеми или 

проблеми от друго естество, 

свързани с функционирането на 

ЕСТ. 

Борсовият оператор счита, че 

създаването на ал. 3 ще допринесе 

за по-високото ниво на сигурност 

при осъществяване на 

кореспонденция между него и 

търговския участник, както и при 

обмяната на търговско 

чувствителна информация. 

Предложението се приема  с 

редакционна поправка. В чл. 

24 се създава ал. 3 със следния 

текст: 

 

„(3) Единствено посочените в 

ал. 1 отговорници за търговия 

имат право да осъществяват 

кореспонденция от името на 

съответния търговски участник 

и да изпращат 

съобщения/нотификации във 

връзка с технически проблеми 

или проблеми от друго естество, 

свързани с функционирането на 

ЕСТ.“ 

Чл. 42 Чл. 42. Операторът изключва търговски 

участник от борсовия пазар на 

Чл. 42. Операторът изключва 

търговски участник от борсовия 

Според БНЕБ ЕАД промяната ще 

позволи на борсовия оператор да 

Предложението не се приема.  

Предложеното изменение на 
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електрическа енергия, когато: 

3. е отстранен от пазара на 

електрическа енергия от страна на 

„Електроенергиен системен оператор“ 

– ЕАД, по-нататък ЕСО – ЕАД; 

пазар на електрическа енергия, 

когато: 

3. не е със статус „активен“ в 

регистъра с търговски участници, 

който независимият преносен 

оператор поддържа на уеб 

страницата си в съответствие с 

Правилата за търговия с 

електрическа енергия; 

предприема мерки по изключване 

на отстранени от 

електроенергийния пазар 

търговски участници 

непосредствено след тяхното 

отстраняване. 

разпоредбата не съответства на 

целта на чл. 42 от ПРОБПЕЕ, 

който е със санкционен 

характер. В регистъра, воден от 

независимия преносен оператор, 

търговските участници могат да 

бъдат с различен статус, а 

именно: „регистриран“, 

„активен“ , „оттеглил се“ и 

„отстранен“. Последният 

посочен статус предполага 

някакъв вид неизпълнение от 

страна на търговски участник, 

което не се отнася за статусите 

„регистриран“ и „оттеглил се“. 

Чл. 61 Чл. 61. (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 

посочените телефони за връзка. 

Чл. 61. (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 

support@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. 

Промяната се налага във връзка с 

вътрешноорганизационни от 

страна на БНЕБ ЕАД промени, 

които ще допринесат за 

повишение в качеството на 

оперативните услуги, които 

операторът извършва. 

Предложението се приема. 

Чл. 87 Чл. 87. Референтните цени и 

количества, които БНЕБ – ЕАД 

публикува на интернет страницата си 

за продукти, чийто срок за търговия е 

изтекъл, включват: 

Чл. 87. Референтните цени и 

количества, които БНЕБ – ЕАД 

публикува на интернет страницата 

си, включват: 

Според БНЕБ ЕАД изменението 

на текста е наложително, тъй като 

операторът публикува 

референтни цени и количества и 

за продукти, чийто срок на 

доставка не е изтекъл. 

Предложението се приема. 

mailto:operations@ibex.bg
support@ibex.bg
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Чл. 92 Чл. 92. За участието на пазарен сегмент 

„Ден напред“ всеки търговски участник 

има основно портфолио и 

допълнителни портфолиа. 

Чл. 92. За участието на пазарен 

сегмент „Ден напред“ всеки 

търговски участник има основно 

портфолио и допълнителни 

портфолиа, като всяко 

допълнително портфолио се 

създава след изпращане от страна 

на търговските участници на 

заявление по образец, публикуван 

на интернет страницата на 

оператора. 

Операторът счита, че с 

предложената промяна ще се 

регламентира процесът по 

създаване на допълнителни 

портфолиа за целите на 

търговията, която търговските 

участници осъществяват. 

Предложението се приема. 

Чл. 96 Чл. 96. Сроковете за подаване на 

оферти са: 

1. начален срок за подаване на оферти: 

всяка седмица в понеделник 

търговският участник има възможност 

да подаде оферта за всеки един ден от 

следващите три седмици; по преценка 

на оператора съответните борсови 

сесии могат да бъдат отворени по-рано 

или по-късно от обявеното; 

Чл. 96. Сроковете за подаване на 

оферти са: 

1. начален срок за подаване на 

оферти: до два месеца преди деня 

на доставка; по преценка на 

оператора съответните борсови 

сесии могат да бъдат отворени по-

рано или по-късно от обявеното; 

БНЕБ ЕАД посочва, че промяната 

е свързана с въведената в реална 

работа нова ЕСТ-ДН. 

Предложението се приема. 

Чл. 99 Чл. 99. Търгуваните продукти на 

пазарен сегмент „Ден напред“ и 

техните параметри са дефинирани в 

Инструкция „Спецификация на 

търгуваните продукти“. 

Чл. 99. Търгуваните продукти на 

пазарен сегмент „Ден напред“ и 

техните параметри, както и 

критериите за тяхното активиране 

и съпоставяне, са дефинирани в 

Инструкция „Спецификация на 

търгуваните продукти“. 

Според БНЕБ ЕАД 

предложението цели поясняване 

на съдържанието на Инструкция 

„Спецификация на търгуваните 

продукти“, което ще допринесе за 

повече яснота при използването 

на блоковите продукти. 

Предложението се приема. 

Чл. 102 Чл. 102. Всяка сделка на пазарен 

сегмент „Ден напред“ е обвързана към 

един ден за доставка, един интервал на 

доставка и една пазарна зона. 

Чл. 102. Всяка сделка на пазарен 

сегмент „Ден напред“ е обвързана 

към един ден за доставка, един или 

няколко интервала на доставка и 

Според оператора предложеното 

допълнение се налага с оглед 

предстоящото въвеждане на 

блокови продукти на пазарен 

Предложението се приема. 
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една пазарна зона. сегмент „Ден напред“, считано от 

м. март 2021 г. 

Чл. 103 Чл. 103. Всеки търговски участник има 

задължение да вземе необходимите 

мерки срещу непозволен или външен 

достъп до неговия софтуер и хардуер за 

достъп до ЕСТ-ДН и респективно да 

опазва кодовете си за достъп до ЕСТ-

ДН. 

Чл. 103. Всеки търговски участник 

има задължение да вземе 

необходимите мерки срещу 

непозволен или външен достъп до 

неговия софтуер и хардуер за 

достъп до ЕСТ-ДН и респективно 

да опазва паролите и кодовете си за 

достъп до ЕСТ-ДН. 

Редакционна. Предложението се приема. 

Чл. 105 Чл. 105. (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 

посочените телефони за връзка. 

Чл. 105. (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 

support@ibex.bg, като използва 

шаблон във формат Excel, който е 

достъпен в ЕСТ-ДН, и уведоми 

предварително оператора за това на 

посочените телефони за връзка. 

БНЕБ ЕАД посочва, че 

промяната, касаеща имейл адреса, 

се налага във връзка с 

вътрешноорганизационни 

промени, които ще допринесат за 

повишаване качеството на 

оперативните услуги, които 

операторът извършва. 

Другата промяна в тази алинея е 

свързана с редакция относно 

електронната система за 

търговия, която се използва на 

пазарен сегмент „Ден напред“. 

Предложението се приема. 

Чл. 123 Чл. 123. Оферта, подадена от търговски 

участник в ЕСТ-ДН в левове, съдържа 

цени в BGN/MWh до 1 (един) знак след 

десетичната запетая и количества в 

MW до 1 (един) знак след десетичната 

запетая. 

Чл. 123. Оферта, подадена от 

търговски участник в ЕСТ-ДН в 

левове, съдържа цени в BGN/MWh 

до 2 (два) знака след десетичната 

запетая и количества в MW до 1 

(един) знак след десетичната 

запетая. 

Според оператора промяната в 

броя на знаците след десетичната 

запетая се налага с оглед 

съобразяване с фактическото 

положение след въвеждането на 

новата платформа за търговия на 

пазарен сегмент „Ден напред“. 

Предложението се приема. 

Чл. 124 Чл. 124. Оферта, подадена от търговски Чл. 124. Оферта, подадена от Според оператора промяната в Предложението се приема. 

mailto:operations@ibex.bg
support@ibex.bg
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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. 

търговски участник в ЕСТ-ДН в 

евро, съдържа цени в EUR/MWh до 

2 (два) знака след десетичната 

запетая и количества в MW до 1 

(един) знак след десетичната 

запетая. 

броя на знаците след десетичната 

запетая се налага с оглед 

съобразяване с фактическото 

положение след въвеждането на 

новата платформа за търговия на 

пазарен сегмент „Ден напред“. 

Чл. 131 Чл. 131. (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. 131. (3) Оферта, застрашаваща 

функционирането на борсовия 

пазар, може да бъде анулирана от 

оператора до посочения в чл. 96 

краен срок, 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. 

БНЕБ ЕАД посочва, че при 

функциониране на пазарен 

сегмент „Ден напред“ в условията 

на пазарно обединение, 

анулирането на сключени сделки 

е невъзможно. 

Предложението се приема. 

Чл. 148 Чл. 148. (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. 147, т. 2 и 3 могат да бъдат 

удължени до 15,00 ч. 

(2) В случаите по ал. 1 операторът 

уведомява незабавно търговските 

участници чрез публикуване на 

съобщение на интернет страницата си. 

Чл. 148. (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. 147, т. 

2 и 3 могат да бъдат удължени до 

15,00 ч. при получено 

потвърждение от ЕСО ЕАД за 

удължаване на срока, посочен в 

глава III, т. 1 от Инструкцията за 

известяване и валидиране на 

търговски и производствени 

графици на пазарен сегмент „Ден 

Според БНЕБ ЕАД допълнението 

на ал. 1 е необходимо, тъй като, 

ако ЕСО – ЕАД откаже 

удължаване на крайния срок за 

подаване на търговски графици за 

обмен на електрическа енергия, 

съществува риск сключените 

сделки на пазарен сегмент „Ден 

напред“ да не могат да бъдат 

известени от търговските 

участници и от оператора. 

 

Предложението за нова ал. 2 е с 

оглед необходимостта от 

провеждане на т.нар. „Shadow 

Auction“ от страна на JAO в 

Предложението се приема. 
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напред“. 

(2) При обявяване на непредвидено 

разединение на пазарите в SDAC, 

както и в случаите, когато 

посочената по-долу възможност е 

активирана в съседни пазарни зони, 

независимо от срока, посочен в чл. 

96, т. 2, респективно в чл. 147, т. 1, 

операторът може да обяви времеви 

период с възможност за повторно 

въвеждане или коригиране на 

оферти, но не по-къс от 10 (десет) 

минути. 

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 

операторът уведомява незабавно 

търговските участници чрез имейл 

и/или чрез публикуване на 

съобщение на интернет страницата 

си. 

случай на „Decoupling“ и 

свързаното с това повторно 

отваряне на пазара за 10 мин. 

съгласно процедурите на 

MRC/SDAC. Това отваряне има за 

цел даване на възможност на 

пазарните участници да променят 

позициите си, тъй като 

разпределението на капацитета в 

този случай вече е експлицитно. 

 

Ал. 2 става ал. 3, с оглед 

предложението за създаване на 

нова ал. 2, като текстът се 

допълва с възможност за 

уведомяване по имейл.  

Чл. 159 Чл. 159. За всяка оферта: 

1. минималната мощност е 1 (един) 

MW за продуктите на екран 

„Непрекъсната търговия“, а за 

продуктите на екран „Търгове“ е 

съгласно посоченото от инициатора в 

заявлението за иницииране на търг, но 

не по-малко от 1 (един) MW; 

2. минималната стъпка за мощност e 1 

(един) MW; 

3. минималната цена е 0,01 BGN/MWh; 

4. минималната стъпка за цена e 0,01 

BGN/MWh. 

Чл. 159. Всички параметри на 

офертите, които се подават на 

пазарен сегмент „Двустранни 

договори“, са дефинирани в 

Инструкция „Спецификация на 

търгуваните продукти“. 

Операторът счита, че всички 

параметри на офертите, които 

търговските участници могат да 

подават на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия, 

следва да са дефинирани в 

Инструкция „Спецификация на 

търгуваните продукти“. 

Предложението се приема. 

Чл. 163 Чл. 163. След сключване на СДППЕЕ Чл. 163. След сключване на Операторът посочва, че Предложението се приема. 
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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 

operations@ibex.bg. 

промяната в имейл адреса, на 

който се изпраща сканирано 

копие на СДППЕЕ, се налага 

поради оптимизация на 

вътрешноорганизационните 

процеси на БНЕБ ЕАД. 

Чл. 164 Чл. 164. (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“. 

Чл. 164. (3) При прекратяване на 

СДППЕЕ търговските участници са 

длъжни да изпратят официално 

уведомление до оператора на адрес 

operations@ibex.bg с цел 

актуализиране на списък 

„Допустими контрагенти“. 

Операторът посочва, че 

промяната в имейл адреса, на 

който се изпраща сканирано 

копие на СДППЕЕ, се налага 

поради оптимизация на 

вътрешноорганизационните 

процеси на БНЕБ ЕАД. 

Предложението се приема. 

Чл. 185 Чл. 185. След приключването на търга 

операторът подава от името на 

инициатора на търга оферта за 

покупка/продажба, ползвайки 

активното потребителско име на 

отговорник за търговия, посочен от 

търговския участник – инициатор на 

търга, със същите параметри като тези, 

посочени в заявлението за иницииране 

на търг, в резултат на което 

автоматично се сключват сделки по 

реда на класирането до изчерпването 

на зададената в заявлението за 

иницииране на търг мощност. 

Чл. 185. След приключването на 

търга операторът подава от името 

на инициатора на търга оферта за 

покупка/продажба, ползвайки 

активното потребителско име на 

отговорник за търговия, посочен от 

търговския участник – инициатор 

на търга и подал заявлението за 

иницииране на търг, със същите 

параметри като тези, посочени в 

заявлението за иницииране на търг, 

в резултат на което автоматично се 

сключват сделки по реда на 

класирането до изчерпването на 

зададената в заявлението за 

иницииране на търг  мощност. 

БНЕБ ЕАД счита, че промяната 

ще допринесе за нужната във 

връзка с разпоредбите на REMIT 

конкретика. 

Предложението се приема. 

Чл. 186 Чл. 186. След приключването на търга 

страните по сделките получават достъп 

до информация за сключените от тях 

Чл. 186. След приключването на 

търга страните по сделките 

получават достъп до информация 

Операторът посочва, че при 

офериране в ЕСТ-ДД всеки 

търговски участник определя 

Предложението се приема. 

operations@ibex.bg
operations@ibex.bg


 

 

 

стр. 9 от 12 

сделки. Операторът изпраща 

официално уведомление до инициатора 

на търга с информация за всички 

подадени оферти и техните цени и 

количества в случаите, когато: 

за сключените от тях сделки. 

Операторът изпраща официално 

уведомление до инициатора на 

търга с информация за всички 

подадени оферти и техните 

параметри (цена и оферирана 

мощност) в случаите, когато: 

ценови лимит и мощност, а не 

количество. 

Чл. 192 Чл. 192. (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 адрес 

otc.operations@ibex.bg. 

(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. 192. (1) При сключена сделка 

всеки търговски участник: 

2. е длъжен да подпише 

допълнително споразумение и в 

срок до 3 (три) работни дни след 

сключването на сделката да 

предостави копие от него на 

оператора, като го изпрати на адрес 

otc.operations@ibex.bg. 

(2) Да отпадне. 

 

. 

Според оператора уточнението в 

ал. 1, т. 2 е необходимо, тъй като 

е възможно да се натрупат 

неработни дни, при които 

търговските участници не могат 

да подпишат допълнителни 

споразумения.  

 

Ал. 2 следва да отпадне, тъй като 

е налице нова функционалност на 

приложението за иницииране на 

търгове, която ще осигури 

автоматичното генериране на 

допълнителни споразумения към 

СДППЕЕ. 

Предложението се приема. 

Чл. 198 Чл. 198. (2) СДППЕЕ може да бъде 

развален занапред с 5-дневно писмено 

предизвестие при хипотезата на чл. 

197. 

Чл.198 (2) СДППЕЕ може да бъде 

развален занапред с 5-дневно 

писмено предизвестие при 

хипотезата на чл. 197, ал. 1, т. 2. 

Според оператора е необходимо 

да се конкретизира хипотезата, 

тъй като чл. 197 съдържа две 

алинеи с различни хипотези. 

Прекратяването на СДППЕЕ с 

петдневно предизвестие е 

целесъобразно единствено в 

хипотезата на прекратяване на 

допълнителното споразумение 

при наличие на основателна 

причина и/или неизпълнение на 

Предложението се приема. 

mailto:otc.operations@ibex.bg
otc.operations@ibex.bg
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задълженията на другата страна. 

Чл. 214 Чл. 214. При наличие на 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. 207, т. 2; 

2. усвои от наличното обезпечение на 

съответния търговски участник 

задълженията по непогасени фактури; 

3. усвои от наличното обезпечение на 

съответния търговски участник 

задълженията по дължими плащания 

по глава осма и начислени лихви. 

Чл. 214. При наличие на 

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“. 

2. усвои от наличното обезпечение 

на съответния търговски участник 

задълженията по непогасени 

фактури и/или задълженията по 

дължими плащания по глава осма, 

както и начислените лихви; 

3. в хипотезите на т. 1 и т. 2 

операторът е длъжен да уведоми 

лицата по чл. 207, т. 2. 

Според БНЕБ ЕАД целта на 

предложението е да се вмени 

задължение на оператора да 

уведомява лицата по чл. 207, т. 2 

при всички хипотези от 

настоящата разпоредба, като 

уведомяването е описано в т. 3, а 

съществуващите т. 2 и т. 3 са 

обединени в т. 2.  

Предложението се приема по 

принцип. Чл. 214 се изменя 

така: 

 

„Чл. 214. (1) При наличие на 

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“; 

2. усвои от наличното 

обезпечение на съответния 

търговски участник 

задълженията по непогасени 

фактури и/или задълженията по 

дължими плащания по глава 

осма, както и начислените 

лихви. 

(2) В случаите на ал. 1 

операторът е длъжен да уведоми 

лицата по чл. 207, т. 2.“ 

Чл. 224 Чл. 224. (1) Размерът на минимално 

обезпечение е определен съгласно 

Тарифата за таксите, публикувана на 

интернет страницата на БНЕБ – ЕАД. 

Търговският участник се задължава да 

Чл. 224. (1) Размерът на минимално 

обезпечение е определен съгласно 

Тарифата за таксите, публикувана 

на интернет страницата на БНЕБ – 

ЕАД. Търговският участник се 

Според оператора с 

предложението се отстранява 

противоречие между чл. 224, ал. 1 

и чл. 20, т. 2. 

Предложението се приема. 
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предостави минимално обезпечение за 

съответния пазарен сегмент при 

подписване на договора за участие. 

задължава да предостави 

минимално обезпечение за 

съответния пазарен сегмент при 

условията на чл. 20. 

Чл. 232 Чл. 232. Операторът може да изисква 

предоставянето на извънредно 

обезпечение от търговски участник при 

констатиране на завишено ниво на 

риска. Завишеното ниво на риска се 

констатира при всяко нарушение на 

задълженията по чл. 231, при оферти за 

покупка на положителна цена и 

продажби на отрицателна цена, когато 

цената значително надвишава риск 

параметъра, както и по преценка на 

оператора. 

Чл. 232. Операторът може да 

изисква предоставянето на 

извънредно обезпечение от 

търговски участник при 

констатиране на завишено ниво на 

риска. Завишеното ниво на риска се 

констатира при всяко нарушение на 

задълженията по чл. 231, при 

оферти за покупка на положителна 

цена и продажби на отрицателна 

цена, когато абсолютната стойност 

на цената значително надвишава 

риск параметъра, както и по 

преценка на оператора. 

БНЕБ ЕАД посочва, че 

допълнението има за цел 

конкретизиране относно цената.  

Предложението се приема. 

Чл. 233 Чл. 233. (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 ІІ на глава трета. 

Чл. 233. (2) При неизпълнение на 

задължението за предоставяне на 

извънредно обезпечение в 

посочения срок, БНЕБ – ЕАД може 

да премине към процедура по 

отстраняване на търговския 

участник, предвидена в раздел ІІ на 

глава трета. 

Редакционна, тъй като 

единствените възможни санкции 

са заложени под формата на 

процедура за отстраняване. 

Предложението се приема. 

Чл. 242 Чл. 242. (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 

Чл. 242. (4) Обезпечения за 

плащане и/или добро изпълнение 

се представят в срок до 3 (три) 

работни дни след датата на 

подписване на допълнително 

споразумение и се освобождават до 

Според БНЕБ ЕАД е необходимо 

уеднаквяване на срока за всички 

хипотези от разпоредбата на чл. 

242, ал. 4. 

Предложението се приема. 
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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. 

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 

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. 

Чл. 276 Чл. 276. При неизпълнение на 

задълженията за поддържане на 

размера на налично обезпечение, по-

голямо от общото задължение към 

БНЕБ – ЕАД, съгласно раздел VІ на 

глава седма БНЕБ – ЕАД: 

2. изисква извънредно обезпечение в 

размер на стойността, с която общото 

задължение към оператора е 

надвишило наличното обезпечение, за 

срок от един месец; 

Чл. 276. При неизпълнение на 

задълженията за поддържане на 

размера на налично обезпечение, 

по-голямо от общото задължение 

към БНЕБ – ЕАД, съгласно раздел 

VІ на глава седма БНЕБ – ЕАД: 

2. може да изиска извънредно 

обезпечение в размер на 

стойността, с която общото 

задължение към оператора е 

надвишило наличното обезпечение, 

за срок от един месец; 

Според БНЕБ ЕАД с 

предложението се премахва 

излишното утежняване на 

финансовото положение на 

търговските участници, тъй като в 

някои случаи търговските 

участници, към момента на 

прилагане на тази хипотеза, вече 

са предоставили обезпечение, 

което нееднократно надвишава 

общото задължение към 

оператора. 

Предложението се приема. 


